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EEN VERWITTIGD MAN IS ER TWEE WAARD
In de marge van de aankondiging
van de Kortrijkse N-VA om
samen met de CD&V onder één
hoedje naar de kiezer te trekken,
liet ik in het editoriaal van een
vorig ’t Gulden Spoor (mei 2006)
niet na de Vlaamsgezinde
Kortrijkzaan voor dit politiek
manoeuvre te waarschuwen.
Ik wees erop dat door dit ‘uitkoopbod’ enkel het Vlaams Belang nog de
ziel en het ideaal van het Vlaams-nationalisme vrijgevochten zou kunnen
vertegenwoordigen. Deze redenering
lag voor de hand.
Alhoewel. Enkele jaren terug ging
het onze collega’s van de N-VA nog
voor de wind. Het enthousiasme
van voorvechtster Lieve Vanhoutte
was nauwelijks te temperen: “De
Vlamingen hebben een ongebonden
en rechtlijnige verdediger van hun
belangen nodig. Als moderne Vla-

Wet en orde

ming hoor ik bij de N-VA thuis. De
ongebondenheid, de gedrevenheid en
de openheid van de structuur maken
van de N-VA een partij die ik niet
kan missen.”, aldus Vanhoutte. En
op de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen prees het draaigat
haar politieke inzet nog als volgt aan:
“Politiek is hard werken. Maar je kan
echt vooruit als je creatieve oplossingen bedenkt. Daar wil ik met uw
steun graag de komende bestuursperiode aan meewerken.”
Spijtig genoeg nam zij het bedenken van een ‘creatieve’ oplossing
om vooruit te geraken
nogal letterlijk:
door onlangs over
te stappen naar
de CD&V zette
Lieve doodleuk
haar 1.367
kiezers in
hun hemd
en trof ze

Kortrijk in
een notendop
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het N-VA-bestuur pijnlijk in het hart.
Deze politieke ‘gedupeerden’, die
in de gemeenteraad aldus geen stem
meer hebben, zullen noodgedwongen
mijn editoriaal van mei 2006 moeten
onderschrijven: wie wil kiezen voor
een betrouwbare, sterke, rechtse,
conservatieve én Vlaamse politiek,
rest slechts één keuze: het
Vlaams Belang! Een
verwittigd man is er
twee waard….

Maarten Seynaeve

Nieuws uit de
provincieraad
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Zó klonk het wel niet op de
installatievergadering van de
nieuwe gemeenteraad op
2 januari laatstleden maar het
kwam toch daarop neer. Stefaan
De Clerck, burgemeester en pas
aangestelde voorzitter van de
raad,
probeerde al van bij het begin
van de legislatuur het Vlaams
Belang te muilkorven! En dat
had hij om verschillende redenen
beter niet gedaan.

Zwijg kleine…

stand te brengen. Onze fractieleilaat evenwel toe dat alles bij het
der wees er de vergadering op dat
oude blijft. De meerderheid van
nu de mogelijkheid bestaat om
CD&V-VLD, gedwee gevolgd
een raadslid dat niet behoort tot
door SP.A-Spirit-Groen!, vond de
het college van burgemeester en
democratische meerwaarde van
schepenen aan te wijzen als voorde nieuwe regeling blijkbaar van
zitter van de gemeenteraad. Dit
geen belang en liet alles zoals
kan de controlerende functie van
het was. Bij monde van Maarten
de gemeenteraad alleen maar verSeynaeve betreurde het Vlaams
sterken. Zo zou een burgemeester- Belang het feit dat niet onmiddelvoorzitter in de verleiding kunnen
lijk gebruik werd gemaakt van de
komen
om
het
debat
over
wat
toch
mogelijkheid om niet alleen het
Om te beginnen schijnt de burgezijn
eigen
beleid
is
zodanig
te
sociaal beleid van stad en OCMW
meester-voorzitter ons toch nog
leiden
dat
kritiek
daarop
zo
weibeter op mekaar af te stemmen
niet zo goed te kennen. Hij had
nig mogelijk aan bod komt. Met
maar ook om meer duidelijkheid
moeten beseffen dat wij ons niet
een voorzitter
te scheppen voor de burgers in de
zomaar bot en frank
van buiten het
zin van “wie doet wat?”.
aan de kant laten zetcollege zal dit
ten. Hij had beter moeveel minder het
De superdemocraten van de
ten weten. “Zij zullen
geval
zijn.
Een
Kortrijkse SP.A-Spirit-Groen!–ophem niet temmen”,
afzonderlijke
positie zaten erbij, keken ernaar,
weet je wel!
voorzitter zal
molenwiekten en stemden met de
automatisch
een
meerderheid mee. Zij, die zichzelf
Ten tweede leven wij
meer
onafhankezo graag progressief noemen,
in een democratie
lijke
hielden het liever bij
waar het recht op vrije
positie
De Clerck:
het oude. Dit stemt
meningsuiting, ook
alvast tot nadenken.
voorzitter én burgemeester innevoor kleintjes, één van
men.
Het Vlaams Belang
de pijlers is van onze
En
heeft meteen het demaatschappij. (Is trouwens één
waarom
zou
die
voormocratische gehalte
van de redenen waarom een multizitter
geen
raadslid
uit
van het nieuwe Kortculturele samenleving onmogelijk
de
oppositie
kunnen
rijkse stadsbestuur
is omdat dit principe haaks staat
zijn?
Maarten
Seynaeve
en van de Kortrijkse
met de opvattingen van andere
werd
meermaals
hoogSP.A-Spirit-Groen!–
samenlevingsvormen!) Wij wilSchepencollege moet oppositie getaxeerd:
hartig onderbroken en
len er de burgemeester-voorzitter
OCMW-voorzitster niet van nul en generlei
kon met moeite zijn
wel op wijzen dat wij al lang geen
betoog
afmaken.
waarde, tenzij het in
klein partijtje meer zijn en dat zelfs
hun kraam past.
kleintjes het recht hebben om voor
Het nieuwe gemeentedecreet
hun mening uit te komen en op
bepaalt ook dat vanaf 2013 de
Wij beloven van op deze plaats
hun achterste poten te staan, hoe
OCMW-voorzitter
automatisch
voor heel wat weerwerk te zulmoeilijk het men hen ook maakt
volwaardig
schepen
wordt,
zelfs
len zorgen en met constructieve
om aan bod te kunnen komen.
indien hij geen deel uitmaakt van
voorstellen voor de dag te zullen
de
gemeenteraad.
Op
die
manier
komen. De zichzelf democratisch
Tenslotte iets over de manier
wordt een maximale coördinatie
noemende partijen zullen met
waarop de Kortrijke meerderheid
van beide lokale besturen bevorons rekening moeten houden. Wij
en de SP.A-Spirit-Groen!–oppoderd. De samenwerking tussen
zijn verkozen om onze mening te
sitie met die democratie omsprinstad en OCMW wordt zo extra ge- zeggen en dat zullen wij dan ook
gen. In het nieuwe gemeentedestimuleerd. Dit kan ook voor deze
blijven doen.
creet staan enkele bepalingen om
legislatuur.
Een
overgangsregeling
Jan Deweer
meer democratie en openheid tot

HET CITAAT-APPARAAT
De Coene: “uitkramer van onzin”

De verkiezingsnederlaag van Stefaan De Clerck

“Willy Cortois en Hilde Dierickx, die voor
de VLD in de Kamerwerkgroep ‘nucleaire
veiligheid’ zitten, zeggen hun voorzitter, de
socialist Philippe De Coene, de wacht aan.
Ze noemen hem een “uitkramer van onzin”.
De Coene is “eigengereid”, heeft een “totaal
gebrek aan objectiviteit” en brengt een “compleet onjuiste weergave van de feiten”.”

“Voor Stefaan De Clerck moest 2007
de comeback worden, maar de verkiezingsnederlaag in Kortrijk bracht
zijn kansen schade toe. De Clerck zou
echter wel beloftes gekregen hebben en
het is dus maar de vraag of hij zomaar
gewonnen spel geeft.”

Willy Cortois en Hilde Dierickx over Philippe De Coene in
‘Het Laatste Nieuws’, 29/12/06

Liesbeth van Impe over de lijsttrekkersposities
voor de nakende federale verkiezingen in ‘De Morgen’,
04/01/07

SOS DEMOCRATIE: OOK
Niet alleen het Vlaams Belang,
maar de hele Vlaamse samenleving dreigt het slachtoffer te
worden van het gebrek aan democratie. Een democratie zonder
vrije meningsuiting is die naam
niet waard: zonder verscheidenheid aan ideeën en mogelijkheid
tot verandering verstart politiek
Vlaanderen. De democratie staat
zowel op nationaal als op lokaal
niveau op de helling.
Op nationaal niveau wordt momenteel een procedure bij de
Raad van State gevoerd om de
partijﬁnanciering van het Vlaams
Belang af te nemen. Politiek
benoemde rechters, waarvan de
helft Franstaligen, moeten hierover een oordeel vellen. Op die
manier tracht men ca. een miljoen
kiezers het zwijgen op te leggen.

IN KORTRIJK!

worden uit de vakbond gezet. In
onze regio zijn op die manier al
tientallen leden van de vakbondslijst geschrapt.
Daarnaast blijft ook in Kortrijk
het ondemocratisch cordon
sanitaire onverkort gelden. Stefaan De Clerck weigerde bij de
bestuursformatie zelfs maar te
praten met onze partij, terwijl wij
nochtans dé morele overwinnaar
zijn en ons zetelaantal in de gemeenteraad wisten te verdubbelen. Bovendien werden de oppositiepartijen Sp.a-Spirit en Groen!
op geen enkel moment bereid

gevonden om afspraken te maken
omtrent de samenstelling van
de OCMW- of politieraad. En
tussenkomsten van het Vlaams
Belang worden, nog voor ze goed
en wel geëvalueerd zijn op hun
inhoud, weggehoond.
Om deze mistoestanden aan te
klagen hebben een tiental leden
van het Vlaams Belang voor de
aanvang van de installatievergadering van de gemeenteraad aan
het stadhuis een symbolische
actie ‘SOS democratie” gevoerd
(zie foto).

Ook in Kortrijk wordt onze partij
met ondemocratische mistoestanden geconfronteerd. Verschillende kandidaten die bij de afgelopen verkiezingen opkwamen
op de lijst van het Vlaams Belang

Wet en orde
Neen, wij zullen het hier niet
hebben over het Wilde Westen,
maar over de gemeenteraad in
de hoofdstad van het Texas van
Vlaanderen, Kortrijk.
Als kersvers gemeenteraadslid
tot de orde geroepen worden
terwijl ge juist aan ’t proberen
zijt die orde te herstellen. Het
doet entwat. “Mijnheer Deweer,
ik zal zelf wel voor de orde zorgen!” De woorden van de sheriff
van dienst, onze burgemeester,
striemden door de raadszaal.
Het haalde weinig uit. Er is ook
nooit orde geweest. Als aandachtige toeschouwer bij vorige debatten moesten wij telkens vaststellen dat de geachte raadsleden
weinig of geen aandacht hadden
voor mekaar en meestal alleen
maar hun eigen ding deden,
lustig keuvelden, telefoneerden,
laptopten, rondliepen, snoepjes
uitdeelden, verkiezingsdruksels
verspreidden bij collega’s en

gelijkgezinde toeschouwers of
zoete broodjes bakten met collega’s uit het andere kamp als om
een gunst af te smeken. Je kan
het niet bedenken of het gebeurde. Je hoorde dan ook nauwelijks
wat er werd gezegd. Toegegeven,
de geluidsinstallatie zit er ook
voor iets tussen – stamt blijkbaar
uit grootmoeders tijd – maar dat
verklaart niet alles.
En nu ben ik medespeler in de
raad van dit Texas van Vlaanderen! Cowboys mag je niet teveel
hun gang laten gaan, anders komen er vodden van. Vandaar de
terechte roep naar meer wet en
orde. “De werking van de ge-

Wanorde troef in de raadszaal

meenteraad straalt uit op onze
stad.” Woorden van onze burgemeester die wij gerust willen
geloven. Het begint evenwel met
respect voor mekaar en ieders
inbreng. Respect werkt… orde
en aandacht in de hand!

Aan alle cowboys in de gemeenteraad, met of zonder hoed: “Een
beetje meer respect voor mekaar
zal niet alleen zorgen voor meer
aandacht maar zal ook het debat
duidelijker en vlotter laten verlopen”. Wet en orde!
Jan Deweer

‘KORTRIJK

IN EEN NOTENDOP’

De Kortrijkse CD&V en de VLD bezegelden hun verstandshuwelijk
onlangs met het bestuursakkoord ‘aantrekkelijk Kortrijk’, dat weergeeft in welke richting onze Guldensporenstad de komende zes jaar
zal evolueren. We willen u de inhoud van dit beleidsverhaal, waarin
vier rode draden zijn geweven, niet onthouden.
Vooreerst belooft het nieuwe
stadsbestuur om via een doorgedreven gebiedsgerichte werking
Kortrijk en de deelgemeenten
op te waarderen, waarbij
informatie, advies, dienstverlening en ruimte voor
ontmoeting centraal zullen
staan. Hoewel
nogal vaag,
mag deze
opwaardering
op onze steun
rekenen, zodat
de levenskwaliteit
van onze inwoners mag
verbeteren.
Een tweede ‘ader’ doorheen het
akkoord vormt de belofte tot
optimaal beheer van de stadsprojecten en de werven die zij
met zich meebrengen. Het moet
gezegd: een gedurfde verbintenis, want met het grootschalige
project ‘Foruminvest’ is de kans
groot dat het stadsbestuur er zich
letterlijk in vast zal rijden. Onze
raadsleden hopen voor het welzijn van de burgers dat het stadsbestuur er evenwel zal in slagen,
en zullen deze belofte met argusogen volgen.
Een derde punt van belang vormt
het woonbeleid. De te lage woonkwaliteit heeft immers tot gevolg
dat Kortrijk al een aantal jaren
inwoners verliest, iets wat de
bestuursploeg trouwens zes jaar
geleden ook tevergeefs wilde verhelpen. Ook hier kan het aansnijden van nieuwe woongebieden,
wooninbreiding en de verbetering
van de sociale woningsector

op onze steun rekenen, met dien
verstande dat de Vlamingen bij de
toewijzing ervan niet worden achtergesteld.
De laatste, misschien
wel meest wezenlijke belofte doet ons
met verstomming
slaan en kan zo
weggeplukt zijn uit
ons Vlaams Belang-programma:
het bestuur wil de
betrokkenheid van de
Kortrijkzanen vergroten
door communicatie, inspraak en
dialoog! Stel je voor, na al die jaren!? ‘Vijgen na Pasen’, horen wij
de omwonenden van het zigeunerpark op Heule-Watermolen al zeggen. ‘Het kalf (en onze eigendom)
is al verdronken’, zullen de gedupeerden van de schadedossiers van
de Leiewerken denken. ‘Te laat’,
menen ongetwijfeld vele andere bewoners van wie de stem nooit werd
aanhoord. Benieuwd of het stadsbestuur er nu wel zal in slagen om
ogen er oren open te zetten voor de
noden van de Kortrijkzaan. Onder
druk van het Vlaams Belang is De
Clerck alvast tot de diagnose gekomen dat ‘regeren’ boven de hoofden

van de bevolking niet langer kan.
Wordt ongetwijfeld vervolgd…
Anderzijds bevat het akkoord een
groot aantal vaagheden en onduidelijkheden, waarbij het stadsbestuur zich om de haverklap tracht
te verschuilen achter nog te ondernemen onderzoeken, evaluaties
en haalbaarheidsstudies (noordzuid-as; nieuwe fuiﬁnfrastructuur;
50 meterbad; onderhoudswerken;
bewakingscamera’s; terrasbelastingen,…). Bovendien worden
nergens realisatiedata vermeld,
tenzij dan dat de hoofdmoot van
de stadsprojecten tegen 2010
voltooid dient te zijn. Veel goede
bedoelingen, dat wel, maar het
instrumentarium daartoe blijft wel
erg ‘geheimzinnig’. Hier en daar
is het rapport zelfs bedroevend. Zo
minimaliseert het hoofdstuk ‘veiligheid’ de criminaliteit in onze
stad en wordt het leeuwendeel
van wat beloofd wordt op dat vlak
verplicht opgelegd door Brusselse
omzendbrieven.
En tot slot niet onbelangrijk: hoewel de VLD de kiezer liet geloven
voor een wezenlijke belastingverlaging te zorgen, wordt in het
rapport met geen woord gerept
over een concrete daling van de
onroerende voorhefﬁng of van de
aanvullende personenbelasting.
Ongetwijfeld een voorbeeld dat
aantoont dat de VLD slechts een
vage stempel op het Kortrijks
‘regeerakkoord’ wist te drukken.

Stefaan De Clerck en zijn schepencollege

HET CITAAT-APPARAAT
Lieve Vanhoutte “bedankt” haar N-VA-kiezers
“Aan de kiezers die me tot gemeenteraadslid verkozen hebben: Dank voor het vertrouwen – Dank
voor de 1.367 naamstemmen.”
Raadslid Lieve Vanhoutte bedankt haar N-VA-kiezers op haar webstek,
net voordat ze dezelfde kiezers de rug toekeert en zich aansluit bij de CD&V.
(bij het ter perse gaan was deze bedanking nog steeds consulteerbaar).

Op 1 december 2006 werden
de provincieraden geïnstalleerd.
Veertien Vlaams Belangers
legden in West-Vlaanderen met
gepaste trots de eed af. De
verkiezingen van 8 oktober
waren zeer succesvol voor het
Vlaams Belang.

Nieuws uit de provincieraad

Een voetbalploeg sterk!

Wij verhoogden ons zetelaantal
met 9 zetels (= 139.569 stemmen;
bijna 6.000 meer dan de VLD) en
treden aldus met een volwaardige
voetbalploeg in de politieke arena
van het Brugse Boeverbos. Vooral
de nieuwbakken progressieve VLD
kreeg een ferme electorale dreun
(van 20 naar 14 zetels) en Groen!
halveerde (van 4 naar 2). De VU
(N-VA) verdween helemaal van het
toneel want deze miniformatie is nu
‘beste’ vriendjes met CD&V.
De ‘verkiezing’ van een provincieraadsvoorzitter is een formaliteit
geworden; wanneer een meerderheid van de raadsleden een akte
ondertekend op één kandidaat is de
zaak rond. Zo is Jean de Bethune
(met 48 handtekeningen op 84)
weer voor zes jaar commandant
van het plenaire halfrond. Ook voor
de verkiezing van de zeskoppige
deputatie geldt met het nieuwe
provinciedecreet dezelfde akteregeling. Echt democratisch kan men
deze doortrapte werkwijze bepaald
niet noemen.
Met de samenstelling van het bureau kwam het intussen fameuze

De vertegenwoordiging van het Vlaams Belang
in de West-Vlaamse provincieraad.
cordon rond het Vlaams Belang
weer in alle driest- en triestheid
op de proppen. Het bureau regelt
immers de werkzaamheden van
de provincieraad en is traditioneel
samengesteld volgens de politieke
krachtverhoudingen. Een afspraak
tussen de grote verliezers (Groen!
en VLD) doorkruiste evenwel de
evenredigheidsregel.
Op basis van onze electorale getalsterkte hadden wij zoals de VLD
recht op minstens twee bureauleden. Omdat ‘men’ niet anders kan,
is opnieuw onze fractievoorzitter
als enige opgenomen.
Of Groen! met twee zetels heeft
evenveel in de pap te brokkelen als

het Vlaams Belang met 14 zetels.
Het spreekt voor zich dat Kurt Ravyts deze onheuse handelswijze in
sterke bewoordingen aan de kaak
heeft gesteld. WTV en enkele kranten hebben deze kwestie even in de
marge vermeld.
Dit belet niet dat wij onze kiezers
niet zullen teleurstellen. Wij zullen onze steke staan! Voor de regio
Kortrijk hebben wij nu vier raadsleden: Veerle Servayge uit Zwevegem, Luk Schelfhout uit Deerlijk,
Baldwin Vandenbulcke uit Kuurne
en ondergetekende uit Kortrijk.
Koenraad Verschaete

VLAAMS BELANG IN DE OCMW-RAAD
Het OCMW heeft tot taak om alle Kortrijkzanen in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden
en biedt preventieve, sociale, medische, psychologische, curatieve en materiële hulp aan. Het OCMW wordt
bestuurd door een raad voor maatschappelijk welzijn, bestaande uit 13 leden, en vergadert minstens eenmaal
per maand. Twee leden worden afgevaardigd door het Vlaams Belang.

Jean Marc Van Belle
fractieleider OCMW-raad
0495/18.82.82
info@logocom.be

Marc Cottenier
OCMW-raadslid
0498/52.18.37
marc.cottenier@telenet.be

VLAAMS BELANG IN DE POLITIERAAD
In onze politiezone ‘Vlas’ worden de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake de organisatie en het beheer
uitgeoefend door de politieraad. Deze raad komt jaarlijks zo’n tien keer bijeen en telt 17 politieraadsleden uit
Kortrijk, 3 uit Kuurne en 1 uit Lendelede. Daarvan zetelen voortaan twee leden van het Vlaams Belang:

Nadia Zonnekein
fractievoorzitter politieraad
0495/21.83.34
nadia.zonnekein@telenet.be

Maarten Seynaeve
politieraadslid
0476/33.03.58
maarten.seynaeve@vlaamsbelang.org

Doorstart VBJ
De afdeling Kortrijk wil bij het begin van de nieuwe
legislatuur ook weer meer vaart brengen in haar
jongerenafdeling.
Het belang van een goedwerkende jongerenafdeling mag zeker niet onderschat worden; zij is
immers de toekomst van de grootste partij in
Vlaanderen.
Tijdens de kiescampagne voor de hernieuwing van
de gemeenteraad werden wij regelmachtig door
jongeren aangesproken. Kritisch, ons goed gezind,
met vragen en suggesties.
Velen vinden dat er aan sommige netelige kwesties
dringend iets moet veranderen.
Dat allochtonen zich aan onze cultuur moeten
aanpassen en niet omgekeerd. Dit begint met een
goede kennis van het Nederlands. Ook incidenten

met allochtone (school)kinderen mogen niet onder
de mat geveegd worden.
Ouders willen hun kinderen het liefst zien opgroeien in scholen zonder drugs en onveiligheid en
er zeker van zijn dat hun kinderen rustig en veilig
naar school of een fuif kunnen gaan.
Scholieren vanaf 16 jaar kunnen voor 6,50 euro lid
worden van VBJ. Zij ontvangen dan ons jongerentijdschrift.
Nog beter is: ben je jonger dan 35
jaar én gemotiveerd om mee te werken met de Vlaams Belang Jongeren
(VBJ), aarzel niet en neem - voor een
vrijblijvend gesprek - contact met
ons op:
ISA VERSCHAETE
0474/88.04.05

1STE GROOTS LENTEFESTIVAL
ZONDAG 1 APRIL - O.C. AALBEKE

14 uur:
vanaf 15u15:

(AALBEKEPLAATS)

start gezinswandeling
gezellig samenzijn met koekenboterhammen,
warme dranken, muziek, volksspelen, verrassingsoptreden

Inschrijvingen: Wilfried Depauw 0479/349298, Jan Deweer 0486/22 90 43
of secretariaat 056/37 12 56 of door overschrijving op
rekeningnummer 979-9598508-72 van Vlaams Belang Kortrijk
(met vermelding van ‘Lentefestival + aantal personen)
Prijs: 2,50 euro per persoon (of 10 euro voor het ganse gezin)

WEL EN WEE OP DE FIETS
Terug van mijn dagelijkse zweetsessie op ’t Hoge.
Heerlijk nu, bergaf en de wind in de rug. Komt van
rechts uit de Lindenlaan een meisje op de ﬁets en rijdt
me vlot voorbij. Eventjes uitzicht op een brede streep
naakt onderrugje (of bovenpoepje, mag het?). Maar
dan draait een handje naar achter en brengt het korte
topje met een rukje naar beneden. Nu, de voorstelling
voorbij, moet ik denken aan mijn jonge tijd, toen alles
in omgekeerde richting gebeurde. Natuurlijk moest
er dan wel een beetje wind waaien waarbij de meisjes
angstvallig met het handje de voorkant van het zwie-

pende rokje in bedwang moesten
houden. Bij ontstentenis van deze
zedige ingreep zegden de jongens
“ ’t onweert!” en in het ultieme
geval en bij veel wind “’t bliksemt!”. Dat was dan heel plezant, nu echter bliksemt het altijd
en overal; op straat, in de pers,
op TV. Zoals bij alles, bij overdaad, wég alle leute en plezier!
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VLAAMS BELANG KORTRIJK
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REKENINGNUMMER: 979-6372505-95

Roel de Fietser

IK WIL

uw infopakket + gratis proefabonnement
een jaarabonnement op Vlaams Belang
Magazine (9 euro)
lid worden van Vlaams Belang
(12,50 euro)
informatie over de Vlaams Belang
Jongeren
een lidmaatschap als student/scholier
(6,50 euro)
een leeuwenvlag (1,5x1,5m)
(11,32 euro)

Krachtens de wet van 8.12.92 heeft u recht op inzage en verbetering van uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard.

