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 Nieuwsbrief Wilfried Vandaele  

 

Naar Wouter Deprez voor Kom op tegen
Kanker

Op 11 mei treedt Wouter Deprez op in de
Grote Post in Oostende. De voorstelling
“Bloemen, Bijen en Borstbollen” is intussen
wel uitverkocht. Wilfried Vandaele slaagde er
echter in nog 2 tickets te bemachtigen en
laat die veilen ten voordele van Kom Op
Tegen Kanker. De veiling loopt vanaf
vandaag maandag 8 mei tot donderdag 11
mei om 12u.

VEILING

 

Europese subsidie voor energie-eiland? Zonevreemde bossen eindelijk
beschermd

Sinds 2013 lag er een plan op tafel om voor
de kust van De Haan een energie-eiland te
bouwen. De firma iLand diende in april 2015
een concessie-aanvraag in bij de federale
regering maar Wilfried Vandaele kon dat
toen tegenhouden. Nu vraagt iLand een
Europese subsidie aan om het project
alsnog te kunnen uitvoeren.

De Vlaamse regering heeft de kaart van de
beschermde zonevreemde bossen voorlopig
goedgekeurd. Het gaat om 12.260 hectare
aan waardevolle bossen die ruimtelijk
kwetsbaar zijn, omdat ze in bijvoorbeeld een
woonzone, industrie- of landbouwgebied
liggen. Wilfried Vandaele, die van dit thema
een van de prioriteiten wist te maken in het
natuurbeleid van deze regering, is tevreden.
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Bouwovertredingen minder vervolgd Investeringen in fietspaden in De Haan-
Wenduine

Uit cijfers voor 2015 en de eerste helft van
2016 blijkt dat er steeds minder processen-
verbaal worden gemaakt voor
bouwovertredingen. Gemeenten en politie
kijken wel eens de andere kant op, en als ze
wel optreden, worden ze vaak niet gevolgd
door de Vlaamse bouwinspectie en de
parketten. Dat zegt Vlaams
volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele
(N-VA), die de cijfers bijeen sprokkelde.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-
VA) verhoogt het investeringsbudget voor de
fiets. In deze bestuursperiode is er 1,4
miljoen euro Vlaams geld vastgelegd voor
nieuwe fietspaden in De Haan en Wenduine.
Die investering is onderdeel van de
heraanleg van de Ringlaan in Wenduine. Het
project werd in februari goedgekeurd voor
een bedrag van 11,8 miljoen euro en zal nog
dit jaar gerealiseerd worden.
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Dienst Zeevisserij verlaat Oostende Debat: Staat van het boek

Al enige tijd doet het gerucht de ronde dat de
Dienst Zeevisserij, die in Oostende
gevestigd is, de stad zal verlaten. Uit het
antwoord van bevoegd minister Schauvliege
op een vraag van Wilfried Vandaele om meer
duidelijkheid blijkt dat de taken van de dienst
in de toekomst vanuit Brugge en Brussel
worden uitgevoerd. 

Op 24 april nam Wilfried Vandaele deel aan
een debat over de 'Staat van het boek'.
Thema's die aan bod kwamen, waren o.a.
het actieplan leesbevordering, dat werd
voorgesteld door minister Gatz, en de
bibliotheken.
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Lezing Klimaatproblematiek Werkbezoek VRT

Klimaatspecialist Wilfried Vandaele gaf nog
enkele lezingen over de
klimaatproblematiek: op 10 maart in
Ichtegem en 27 april in Lichtervelde. 

Op vrijdag 5 mei bracht de Commissie Media
van het Vlaams parlement een werkbezoek
aan de VRT. Samen met collega's Marius
Meremans en Karl Vanlouwe in de studio
van De Afspraak.

  www.wilfriedvandaele.be  
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