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NIEUWSBRIEF WILFRIED VANDAELE

Lezing Klimaatproblematiek,
1 december 2016, 20u,
't Schelpestik (De Haan)

Bescherming poldergrasland

Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB)

Vandaele spreekt op donderdag 1
december in De Haan over de
klimaatproblematiek. Welke zijn de
oorzaken en gevolgen van de opwarming

weigerde onlangs op te treden tegen het
omploegen van een waardevol “historisch
permanent poldergrasland” in Diksmuide.
Vlaams parlementslid Wilfried Vandaele (N

van de aarde? Zijn er oplossingen? Wilfried
gaf al lezingen over het onderwerp in Gistel,

VA) was van oordeel dat ANB wel degelijk
kan en moet optreden. Hij ondervroeg
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Koksijde, Moorslede, Snellegem, Izegem,
Diegem...
Op 16 november 2016 bekrachtigde het

daarover milieuminister Schauvliege in het
Vlaams parlement.

Vlaams Parlement unaniem het
klimaatakkoord dat vorig jaar in Parijs werd
gesloten. Lees meer
LEES MEER »
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Taalbeleid

Herwaarderingsplan Concessie

Naar aanleiding van de week van het
Nederlands schreef Wilfried Vandaele,

De vorige schepen van ruimtelijke ordening
en erfgoed Wilfried Vandaele (NVA) werkte

voorzitter van de Interparlementaire
Commissie van de Nederlandse Taalunie, in
De Standaard een opiniestuk over de plaats
van het Nederlands in Vlaanderen en
Nederland in het onderwijs en het
bedrijfsleven.

een plan uit om de Concessie in De Haan
een “opknapbeurt” te geven. Eind 2011
keurde Vlaams minister Geert Bourgeois
het goed en sindsdien werden niet minder
dan 192 subsidiedossiers goedgekeurd
voor een totaal bedrag van 1.733.773 euro.
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Ringlaan Wenduine

Waterkwaliteit

Al jarenlang liggen er plannen op tafel om
de Ringlaan in Wenduine opnieuw aan te
leggen. Het dossier bleek vast te zitten,
maar Wilfried Vandaele kwam tussen bij de

Uit het jaarlijkse rapport van de Vlaamse
Milieumaatschappij over de kwaliteit van het
oppervlaktewater in landbouwgebied blijkt
dat er nog te veel fosfaat en nitraat in het

Vlaamse regering om snel over te gaan tot
de aanbesteding van de werken.

oppervlaktewater zitten. In het parlement
vroeg Wilfried Vandaele op 19 oktober 2016
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aan minister Schauvliege welke extra
maatregelen ze zal nemen.
LEES MEER »

Vogelkijkpunt Ledegem

VRTapps

Op zaterdag 22 oktober 2016 opende
Wilfried Vandaele een nieuw vogelkijkpunt in
de 'Ledegemse Meersen'. Het initiatief was
een samenwerking tussen NVA Ledegem,
Natuurpunt Mandelstreke en de lokale
landbouwers. (Op de foto samen met Marc
Vandamme)

De toegankelijkheid van een heel aantal
applicaties van de openbare omroep voor
blinden en slechtzienden schiet momenteel
te kort. Dat erkent de Vlaamse minister van
Media, Sven Gatz op een parlementaire
vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger
Wilfried Vandaele.
LEES MEER »
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