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Bosbehoudbijdrage

Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (NVA) haalde zijn slag thuis wat het
compenseren van gekapt bos betreft. Wie bos kapt, kan kiezen: nieuw bos aanplanten of een
bedrag storten in het boscompensatiefonds. Milieuminister Schauvliege deelde eind juni in de pers
mee dat het bedrag opgetrokken zou worden tot 2,5 euro/m². Wilfried Vandaele: “een kind weet dat
ook 2,5 euro niet volstaat om vandaag nog gronden mee aan te kopen, laat staan ook nog te
herbebossen. Voor de NVA was 3,5 euro per m2 een absoluut minimum. Op vrijdag 1 juli 2016
ging de Vlaamse regering hier uiteindelijk mee akkoord. “
Lees meer

Plopsaland

Website De Haan

Fractieleider Wilfried Vandaele (NVA/SAMEN)
interpelleerde schepen van Informatie Marleen De
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Soete over de recente doorlichting van de websites
van de WestVlaamse gemeenten. In de regio scoorde
De Haan het allerzwakst met 3,7 op 10.
Lees meer

Aankoop duingebieden

Wilfried Vandaele vroeg aan minister Joke
Schauvliege welke gevolgen er kunnen zijn als
een bedrijf de verlenging van zijn
milieuvergunning niet op tijd aanvraagt. Concrete
aanleiding was Plopsaland in De Panne, dat een
nieuwe vergunning "vergat" aan te vragen.
Intussen dienden buren trouwens een klacht
De Vlaamse overheid spant zich al jaren in voor de
in. Op de NVAfamiliedag op 11 september in
aankoop van natuurgebieden. Daarbij hoort ook de
Plopsaland leek Wilfried Vandaele er in ieder
aankoop van kustduingebieden, die o.a. belangrijk zijn
geval niet gerust in…
voor de kustverdediging en het behoud van fauna en
flora. Vlaams parlementslid Wilfried Vandaele volgt dit
Lees meer
aankoopbeleid al jaren op de voet.
Lees meer

Surinaamse delegatie
Regionale televisieomroepen

De samenwerkingsovereenkomsten tussen de
regionale omroepen en de Vlaamse overheid lopen
eind dit jaar af en worden momenteel geëvalueerd. De
leefbaarheid van de regionale omroepen blijft nog
Op 13 september ontving ondervoorzitter van het
Vlaams Parlement Wilfried Vandaele, samen met steeds een aandachtspunt. Mediaspecialist Wilfried
Vandaele polste bij minister Gatz naar de stand van
voorzitter Peumans en collega’s van de
zaken van de evaluatie.
Interparlementaire Commissie van de
Nederlandse Taalunie, een Surinaamse
Lees meer
delegatie. De delegatie, o.l.v. parlementslid Nao
Mi Samidin, bezocht Nederland en Vlaanderen in
het kader van de Taalunie.
De dag ervoor, op 12 september, kwam de
Interparlementaire Commissie van de Taalunie
bijeen in de Eerste Kamer in Den Haag.

Lezingen Klimaat
In oktober en november is Wilfried Vandaele,
klimaatspecialist van de NVA, te gast in enkele West
Vlaamse NVAafdelingen om een uiteenzetting te
geven over de klimaatproblematiek.
 7 oktober 2016 om 20u: Zaal Kerkepanne,
Strandlaan 128, SintIdesbald
 25 oktober 2016 om 20u: Cultureel Centrum Oud
Stadhuis, Hoogstraat 1, Gistel
 27 oktober 2016 om 20u: Den Ommeganck, Ridder
Janlaan, Dadizele
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Plastic in de Noordzee

 28 oktober 2016 om 20u: Kasteel
Wallemote, Kokelarestraat, Izegem

Plastic afval is schadelijk voor dieren en mensen.
Vooral de microplastics, stukjes of vezels kleiner  14 november 2016 om 20u: ’t Klein Risico,
Eernegemweg 88, Snellegem
dan vijf millimeter, zijn de grote boosdoener.
Wilfried Vandaele (NVA) heeft samen met enkele
collegaparlementsleden hierover een voorstel
van resolutie klaar, waarin concrete oplossingen
worden voorgesteld om deze problematiek aan te
pakken.

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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