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Toch eiland voor De Haan?

Of er al dan niet een eiland komt voor de kust van De Haan om energie van de windmolenparken in op te
slaan, blijft de inwoners van De Haan zorgen baren. De plaatstelijke NVA organiseerde als eerste
kritische informatieavonden over het thema. Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele zorgde
ervoor dat de federale regering de concessieaanvraag voor het eiland niet goedkeurde. Op vrijdag 26
februari 2016, om 20u, organiseert NVA De HaanWenduine opnieuw een gespreksavond, in d’Annexe
(achter het gemeentehuis van De Haan).
Wilfried Vandaele zal de huidige stand van zaken van het eilanddossier schetsen. Frank De Palmenaer,
CEO van de ABOgroep, licht zijn plannen toe om een eiland te bouwen voor Zeebrugge en Andries
Gryffroy, energiedeskundige en gewezen voorzitter van het Vlaams Energiebedrijf (VEB), beantwoordt de
vraag of batterijen bij de mensen thuis een alternatief kunnen zijn voor energieeilanden. Nadien heeft het
publiek de mogelijkheid om vragen te stellen.
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Klimaatcommissie
Op 29 februari starten de werkzaamheden van de
klimaatcommissie in het Vlaams Parlement.
Onder voorzitterschap van Jan Peumans zal de
commissie hoorzittingen houden over de
klimaatproblematiek en tegen de zomer van 2016
een voorstel op tafel leggen met concrete
actiepunten om de klimaatdoelstellingen tegen
2050 te realiseren. Klimaatspecialist van de N
VA, Wilfried Vandaele, gaf meer uitleg in Villa
Politica.
Bekijk het fragment

Bebouwde oppervlakte in Vlaanderen

Tijdens de plenaire vergadering van 3 februari
2016 stelde Vlaams volksvertegenwoordiger
Wilfried Vandaele een vraag aan minister
Schauvliege over de verhardingsstop in het
Vlaams ruimtelijk beleid.
Bekijk de vraag en het antwoord

Vergadering IPU
Marianne Thyssen op bezoek

De Nederlandse ambassadeur mevrouw Van den
Heuvel was eind januari te gast bij de
Interparlementaire Unie BelgiëNederland, waar
Wilfried Vandaele voorzitter van is. Het was een
interessante vergadering over de meest
uiteenlopende onderwerpen.

Storingen Vlaamse radio's

Europees Commissaris Marianne Thyssen was
op 27 januari 2016 te gast in het Vlaams
Parlement. Ze werd er verwelkomd door o.m.
voorzitter Peumans, ministerpresident Bourgeois
en ondervoorzitter Wilfried Vandaele (NVA).

Agenda
 25 februari 2016: Klimaatdebat, Blandijn,
Universiteit Gent, 19u30.
De problematiek van de wederzijdse storingen
van de Vlaamse en Franstalige radioomroepen
sleept al meer dan tien jaar aan. Ondanks
inspanningen om tot een gemeenschappelijke
oplossing te komen, bleek de Franse
gemeenschap daar niet toe bereid. Uit een
parlementaire vraag van mediaspecialist Wilfried
Vandaele blijkt nu dat het probleem veeleer
groter dan kleiner is geworden.

 26 februari 2016: Gespreksavond 'Toch eiland
voor De Haan?', Zaal d'Annexe in De Haan, 20u.
 22 maart 2016: Debat 'Hallo Politici' over
klimaat en Energie, De Schelp, Vlaams
Parlement, 18u30.

Lees meer
Vraag en antwoord
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Contact
Epost: wilfried.vandaele@vlaamsparlement.be
Webstek: www.wilfriedvandaele.be en www.vandaelestreken.be
Warvinge 17 • 8421 De Haan • Tel: 059/239547 • Fax: 059/239548
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