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Nieuwsbrief Wilfried Vandaele

Samenwerking Vlaanderen-Nederland
De Vlaamse en Nederlandse regeringen buigen zich over de toekomst van de samenwerking
tussen beide landen. De voorbije jaren werd op de instellingen voor de samenwerking, zoals de
Nederlandse Taalunie en het Cultureel Verdrag, flink bespaard. Wilfried Vandaele was
beroepshalve meer dan 20 jaar actief in de Nederlands-Vlaamse samenwerking. Ook vandaag is
hij nog voorzitter van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie en
voorzitter van de Interparlementaire Unie België-Nederland. Om de plannen van de regeringen
vanuit het parlement mee richting te geven, schreef Wilfried Vandaele een "Conceptnota".
De Commissie Cultuur van het Vlaams parlement besprak die op 19 januari en op 13 juli
(www.vlaamsparlement.be). De komende maanden willen de regeringen knopen doorhakken.
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Nederlandstalige netwerkradio
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Werkbezoek Biënnale Venetië
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Met een nieuw frequentieplan hertekent de

De commissie Cultuur van het Vlaams

Vlaamse Regering het radiolandschap.
Daarin komt er onder meer ruimte voor een
nieuw soort radio-organisatie: de
"commerciële netwerkradio". Voor de N-VA is
het vooral belangrijk dat minstens één van
de vier geplande netwerkradio’s een
Nederlandstalig en Vlaams profiel heeft.

parlement bracht in juni een werkbezoek aan
de Biënnale van Venetië. De Biënnale is een
kunstenfestival waar 28 landen elk in een
paviljoen tentoonstellingen houden. Ook
overlegde de delegatie met het regionaal
parlement van Venetië (Consiglio Regionale
del Veneto).
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Asbest in Vlaanderen

Boskaart

In een reportage van 'Pano' kwam aan het
licht dat asbest in Vlaanderen niet altijd op
een correcte manier wordt verwijderd. Ook
het illegaal storten van asbest gebeurt nog
steeds. Wilfried Vandaele vroeg aan minister
van Leefmilieu Joke Schauvliege of ze extra
maatregelen zal nemen om deze
wanpraktijken tegen te gaan. Het Vlaams
asbestafbouwplan komt er tegen 2018 maar
extra controle en handhaving om deze
problematiek aan te pakken, zijn
noodzakelijk.

In de vorige nieuwsbrief meldden we dat de
Vlaamse regering eindelijk een oplossing
had gevonden om 12.500 ha van de
waardevolste zonevreemde bossen extra te
beschermen. 64.000 ha bos zijn in
Vlaanderen "zonevreemd", d.w.z. dat ze niet
in natuur-of bosgebied liggen, maar bv. in
woonzone, industrie- of landbouwgebied.
Maar toen de kaart met de zonevreemde
bossen publiek werd gemaakt, bleken er
veel meer fouten in te zitten dan de
verwachte foutenmarge. Tal van percelen
kleiner dan 1 ha in bv. verkavelingen,
stonden er toch op.
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Europees filmfonds

Droogteplan

Het Europees filmfonds Eurimages
stimuleert internationale coproducties.
Vlaanderen stort elk jaar een financiële
bijdrage aan het fonds en onze audiovisuele

Door de klimaatverandering komen er
periodes van zware neerslag en van grote
droogte, wat in juni het geval was. Een
droogteplan of waterschaarsteplan hebben
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producties dienen vervolgens aanvragen in

we echter nog niet in Vlaanderen. Wilfried

om door het fonds ondersteund te worden.
Uit het antwoord op een vraag van Wilfried
Vandaele aan minister Sven Gatz, blijkt dat
Vlaanderen in 2016 meer bijdroeg aan het
filmfonds dan het er uithaalde.

Vandaele vroeg aan minister Schauvliege of
ze bereid is een droogteplan op te maken
zodat we in periodes van waterschaarste
voldoende voorraad hebben.
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Opname MENT TV

Debat Boerenbond

Op 27 juni was Vandaele te gast in de studio
van MENT TV waar hij tien Nederlandstalige
liedjes mocht kiezen en er iets over vertellen.
De uitzending is gepland voor zaterdag 26
augustus 2017 om 18u.

Op 27 juni nam Wilfried Vandaele in Leuven
deel aan een politiek panelgesprek over de
toekomst van de landbouw. O.a. de
verhouding tussen natuur en landbouw en
de klimaatdoelstellingen kwamen aan de
orde.

www.wilfriedvandaele.be
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