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vergaderde  een  delegatie  van  het
OVV,  het  Overlegcentrum  van
Vlaamse Verenigingen dat een 30
tal Vlaamse strijdorganisaties ver
tegenwoordigt, met de top van de
NVA. Bart De Wever, Sander Loon
es,  Louis  Ide  en  Peter  De  Roover
luisterden  naar  de  verzuchtingen
van voorzitter Willy De Waele. Hij
werd vergezeld door Guido Moons
(VVB),  Jurgen  Constandt  (VNZ),
Robrecht  Vermeulen  (VGV)  en
Wim De Wit  (IJzerwake).  ‘Bij het
buitengaan beloofde De Wever een
communautair initiatief. Dat het zo
snel zou gaan, konden we niet ver
moeden.’
Willy  De  Waele,  gewezen  burge
meester  van  Lennik  (Open  VLD),
toont  zich  uiterst  opgetogen  over
het onderhoud, het tweede in enke
le maanden tijd. ‘Ik kreeg een aan
genaam gevoel. We beginnen ein
delijk weer vat te krijgen op de situ

atie.  Maar  we  blijven  waakzaam.
De  keuze  voor  Hendrik  Vuye  om
dat communautaire project te lei
den  vinden  we  alvast  uitstekend.
De professor is buitengewoon ver
standig. Hij spreekt ook met kennis
van zaken.’
‘De Wever beklemtoonde dat  zijn
partij het regeerakkoord wilde eer
biedigen. Maar zo zei hij: “Niets be
let ons om een nieuwe staatsher
vorming  voor  te  bereiden.”  De
NVAtop  luisterde  met  instem
ming naar onze opmerkingen. We
spraken af om elkaar op regelmati
ge  tijdstippen  te  ontmoeten.  Nog
voor de zomer zien we elkaar op
nieuw.’ 

Vlaamse gepensioneerden

Het OVV legde de NVAtop een ei
senbundel van 18 pagina’s voor. Die
werd samen overlopen. De Waele:
‘We zijn nog maar enkele pagina’s
ver geraakt. De zesde staatsmisvor
ming (sic) en de financieringswet
veroorzaken jaarlijks een transfer

van 12 miljard euro naar Wallonië.
Vlaanderen moet daardoor bespa
ren op zijn verenigingen, zijn bur
gers en op zijn investeringen. Zo’n
politiek  valt  niet  meer  te  verant
woorden.’
Maandag bracht het OVV Ooster
weel  te  berde.  Vlaanderen  moet
hiervoor  vanaf  2017  honderden
miljoenen  opzijzetten.  ‘Het  is  he
meltergend dat Vlaanderen de mo
biliteitsknoop niet kan ontwarren,
noch  kan  financieren.  De  Wever
was  het  volledig  eens  met  onze
zienswijze. De cadeaus aan Wallo
nië  kan  niemand  verdedigen.
Vlaamse gepensioneerden krijgen
nauwelijks 1.200 euro per maand.
Zonder de transfers kan dat  flink
worden opgetrokken.’
De Waele is tevens politiek secreta
ris van de Vlaamse Volksbeweging,
een niet partijpolitieke organisatie
die  de  Vlaamse  grieventrommel

VLAAMSE BEWEGING VERGULD MET AANDACHT VAN NVATOP

roert en 5.000 leden telt. Morgen
spreekt Vlaams ministerpresident
Geert  Bourgeois  op  haar  nieuw
jaarsreceptie. ‘Bourgeois komt ver
tellen  over  de  manier  waarop  hij
Europese lidstaten voorbereidt op
de  Vlaamse  onafhankelijkheid,’
voorspelt voorzitter Bart De Valck.
‘Heel wat regio’s zijn op zoek naar
onafhankelijkheid. Als Vlaanderen
die bereikt, moet het ook worden
erkend.’
De Valck praatte niet met de NVA
top maar hoorde een en ander wel
waaien. ‘We dachten wel dat er iets
op  til was.’ Hij begrijpt de beslis
sing. ‘Binnen de NVA heerst heel
wat  zenuwachtigheid.  Ze  krijgen
de begroting niet in evenwicht. Dat
dreigt in hun gezicht te ontploffen.
Het wordt tijd om het bestuur dich
ter bij de mensen  te brengen. De
mensen  zien  op  dit  moment  het
verschil tussen de NVA en de ande
re traditionele partijen niet meer.’
Ook de VVB verwijst naar de trans
fers die  ‘de Vlaming 190 euro per
maand kosten’. ‘De Valck: ‘Dat kan
een partij als de NVA niet negeren.
Het zal wel dat de Belgische NVA
ministers goed werk leveren. Maar
uiteindelijk komt het neer op tijd
verlies. Je kan niet blijven zwijgen
om strategische redenen. En als ze
België goed kunnen besturen, dan
spreekt het vanzelf dat ze dat ook in
een  onafhankelijk  Vlaanderen
kunnen.’
BLZ. 42 opinie.

Bart zei: ‘Niets belet ons een 
staatshervorming voor te bereiden’

Maandag vergaderde de NVA met het 
Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen,
morgen spreekt ministerpresident Geert 
Bourgeois tijdens de nieuwjaarsreceptie 
van de Vlaamse Volksbeweging. Op zijn 
minst lijkt het alsof Bart De Wever luistert
naar de grieven van de Vlaamse Beweging.

‘We  beginnen  eindelijk  weer  vat  te  krijgen  op  de  situatie,  maar  we  blijven  waakzaam’,  luidt  het  binnen  de  Vlaamse  Beweging.  ©  Christophe  Legasse/blg
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‘Bourgeois  komt 
vertellen  over  de 
manier  waarop  hij
Europese  lidstaten
voorbereidt 
op  de  Vlaamse 
onafhankelijkheid’
BART DE VALCK
Voorzitter  VVB

Vuye krijgt eigen 
verdieping en logo

‘Nee,  we  stoppen  de  verdere
ontvoogding  van  Vlaanderen
niet  zomaar  weg  in  een  ‘werk
groepje’  onder  leiding  Hendrik
en  Veerle.  Dit  is  een  serieus
project,  waar  veel  tijd  in  gesto
ken  zal  worden.’  Bij  de  NVA
werd  gisteren  benadrukt  dat
het  institutionele  project  van
Hendrik  Vuye  en  Veerle  Wou
ters  meer  is  dan  een  ‘wekelijk
se  bijeenkomst  op  café’:  Vuye
en  Wouters  zetten  een  struc
tuur  op  poten,  met  een  nieuwe
naam  en  een  nieuw  logo.  Ze
krijgen  op  het  partijhoofdkwar
tier  in  de  Koningstraat  een 
volledige  verdieping  ter  hunner
beschikking.  Samen  met  me
dewerkers  van  onder  meer  de
studiedienst,  beginnen  ze  met
de  congresteksten  over  het 
confederalisme,  maar  het  is  de
bedoeling  dat  ze  nog  een  pak
verder/dieper  gaan  en  snel 
mensen  van  buiten  de  partij 
erbij  betrekken.  De  naam  van
hun  ‘spinoff’?  Een  NVAman
dataris:  ‘Dat  komt  allemaal 
nog,  maar  het  zal  níét  “Hart
boven  Hard”  zijn.’  (mju)


