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Vlaamse klimaatresolutie
Het Vlaams parlement heeft over
meerderheid en oppositie heen een
akkoord bereikt over een Vlaamse
klimaatresolutie. Als verslaggever van de
bijzondere commissie Klimaat speelde
Vandaele hier een belangrijke rol. De tekst
bevat concrete maatregelen om het
Vlaamse klimaatbeleid te versterken.
Op de foto: Wilfried Vandaele leidt Jill
Peeters in op lezing over de
klimaatproblematiek.
LEES MEER »
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Stranderosie

Ondersteuning audiovisuele sector

De storm Dieter heeft de Vlaamse stranden

Om de onafhankelijke audiovisuele sector,

op vele plaatsen flink beschadigd. Naar
schatting spoelde 1,5 miljoen ton zand de
zee in. Wenduine, deelgemeente van De

met name de productiehuizen, te
ondersteunen en leefbaar te houden, moet
de openbare omroep een bepaald

Haan, is een van de zwakste plekken aan
onze kust als het erop aankomt het
hinterland te behoeden tegen
overstromingen. Wilfried Vandaele had op
16 januari 2017 een onderhoud met
minister Ben Weyts (NVA) om de mogelijke
oplossingen te bespreken.

percentage van zijn inkomsten investeren in
die sector. In 2015 bedroeg de investering
71,5 mio euro. Dat was 3 mio euro minder
dan in 2014 en zelfs 6,2 mio euro minder
dan in 2013. Deze evolutie baart
mediaspecialist Wilfried Vandaele zorgen.
VRT CEO Paul Lembrechts verzekerde
Vandaele inmiddels dat de cijfers voor 2016
veelbelovend zijn.
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Reclameinkomsten VRT

Catalaanse delegatie bezoekt Vlaams
Parlement

In een toespraak voor het zakenblad
Trends liet de CEO van de VRT, Paul
Lembrechts, weten dat hij de beperkingen
die de VRT zijn opgelegd voor het innen
van commerciële reclameinkomsten, niet
begrijpt. Mediaspecialist Wilfried Vandaele
vond dit ongepast en stelde hierover een
vraag aan minister Gatz. Veranderingen in
de spelregels m.b.t. reclame, kunnen

Op dinsdag 10 januari ontving Wilfried
Vandaele (NVA), ondervoorzitter van het
Vlaams parlement, een Catalaanse
delegatie. Op uitnodiging van de NVA
fractie kwamen zij een voorstel voor een
Catalaanse grondwet voorstellen.
De NVA kijkt met interesse naar wat in
Catalonië, Baskenland en Schotland
gebeurt. Ook zij werken aan meer
zelfbestuur.
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immers de leefbaarheid van de
commerciële omroepen schaden.
LEES MEER »

Werkbezoek autosalon

Asbestdaken

Op 17 januari brachten NVA

De Vlaamse regering wil Vlaanderen

parlementsleden Bart Nevens en Wilfried
Vandaele een werkbezoek aan het
autosalon in Brussel. Ze namen er deel aan
een uiteenzetting door de automobielsector
over de omschakeling van fossiele naar
alternatieve brandstoffen. Alle grote merken
bieden intussen hybride en/of elektrische
auto's aan.

asbestvrij tegen 2040. De bedoeling is om
tegen 2018 te starten met een
asbestafbouwplan. Momenteel lopen enkele
proefprojecten m.b.t. het verwijderen van
asbestdaken in Vlaanderen. Vlaams
parlementslid Wilfried Vandaele vroeg naar
een stand van zaken in de commissie
Leefmilieu.
LEES MEER »

Agenda

Werkbezoek Frankfurter Buchmesse

 Donderdag 19 januari 2017: Vandaele stelt

Eind oktober vorig jaar bracht de

zijn conceptnota NederlandsVlaamse
samenwerking voor in de Commissie

Commissie Cultuur van het Vlaams
parlement een werkbezoek aan de

Cultuur.
 Vrijdag 20 januari 2017, 19u: Lezing op

Frankfurter Buchmesse. Vlaanderen en
Nederland waren gastland en

Nieuwjaarsreceptie NVA Dilbeek.
(Gemeentehuis)

presenteerden er gezamenlijk hun poëzie
en literatuur. Op de foto met collega's Cathy

 Vrijdag 10 maart 2017, 20u: Lezing

Coudyser en Marius Meremans.
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klimaatproblematiek, Zaal De Kouter
(Bekegem, Ichtegem)

www.wilfriedvandaele.be
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