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Ambitieus klimaatbeleid

Na de klimaattop van Parijs eind 2015 besliste het Vlaams Parlement om een bijzondere
commissie Klimaat in het leven te roepen, om na te gaan welke concrete maatregelen het kan
nemen op de langere termijn, tegen 2050. De klimaatcommissie heeft ondertussen ongeveer de
helft van haar programma afgewerkt. Naast de parlementaire klimaatcommissie organiseert de
Vlaamse regering dit jaar ook een Vlaamse klimaattop. De openingszitting van die top had plaats
op 19 april 2016. Wilfried Vandaele, coördinator voor de NVA in de Klimaatcommissie, schreef
naar aanleiding van die klimaattop een opiniestuk over de klimaatvisie van de partij.
Lees meer

Boscompensatie

Politici op de VRT
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Op 22 april 2016 besliste de Vlaamse regering
om de middelen die vastzitten in het
Boscompensatiefonds, zo’n 7,7 miljoen euro, vrij
te maken. Vlaams parlementslid Wilfried
Vandaele (NVA) pleit ervoor dat een belangrijk
deel van de middelen wordt ingezet in West
Vlaanderen.
Lees meer

Wilfried Vandaele, mediaspecialist voor de NVA
in het Vlaams parlement, ergert zich aan een
antwoord van de VRT op een parlementaire
vraag die hij stelde aan minister van Media Sven
Gatz . Hij wou meer informatie krijgen over de
aanwezigheid van politici in informatieve
programma’s van de openbare omroep, maar de
VRT geeft die cijfers niet.
Lees meer

Filmfonds Eurimages

De Vlaamse films scoren de laatste jaren goed.
Om dat zo te houden, zijn ondersteuning van de
(co)producties en internationale verspreiding
ervan belangrijk. Eurimages, een Europees fonds
dat internationale coproducties stimuleert, is
daarvoor een belangrijk instrument. Uit het
antwoord op een vraag van Wilfried Vandaele,
blijkt dat Vlaanderen de laatste 5 jaar 3,43
miljoen euro steun ontving uit het fonds.
Lees meer

Golf De Haan

Persvrijheid Turkije

De commissies Buitenlands Beleid en Media in
het Vlaams Parlement hielden onlangs een
gezamenlijke gedachtewisseling met de Turkse
ambassadeur in België Hakan Olcay over de
persvrijheid van Turkije. Wilfried Vandaele stelde
scherpe vragen bij de persvrijheid en de vrije
meningsuiting in Turkije. Hij vroeg naar
aantoonbare bewijzen van terrorisme bij de
redactie van Zaman en bij andere vervolgde
journalisten. Daags voordien was Vandaele te
gast bij de redactie van de Nederlandstalige
‘Zaman vandaag’ in Brussel.
Lees meer

Natuur niet grote bedreiging landbouw
Natuurpunt De Haan maakt zich grote zorgen
omdat de Golf van De Haan blijkbaar een
aanvraag deed om te kunnen uitbreiden in
duinengebied. Wilfried Vandaele volgt dit dossier
al jaren op en vindt een uitbreiding van de golf in
duinengebied absoluut geen goed idee. De
duinen waarvan sprake zijn beschermd volgens
het duinendecreet.

We horen vaak het verwijt dat landbouwgrond
wordt omgezet in natuur. Wilfried Vandaele
berekende dat niet zozeer natuur de
landbouwgrond opsoupeert, maar de “vertuining”,
“verpaarding”, zonevreemde bedrijven, enz.

Lees meer
Interview FocusWTV

Agenda

Lees meer

 Woensdag 25 mei, Lezing Vlaams
Nederlandse samenwerking, Marnixring Ieper,
Kemmel.
 Zaterdag 4 juni, Bezoek Davidsfonds De Haan
aan het Vlaams Parlement.
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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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