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Interparlementair klimaatoverleg

Terwijl in Bonn de klimaatconferentie plaatshad van 6 tot 17 november, hebben delegaties
van het Brussels, Vlaams en Waals Parlement en van de Kamer een gemeenschappelijke
verklaring over het klimaatbeleid opgesteld. Het is de eerste keer dat de
deelstaatparlementen een gezamenlijk standpunt innemen over een bepaald onderwerp.
Wilfried Vandaele (N-VA), die de delegatie van het Vlaams Parlement twee keer leidde, was
verheugd dat er onder de gewesten op zulk een delicaat thema als klimaat een
gezamenlijk standpunt ingenomen kan worden. 

 Op de foto: Waals parlementsvoorzitter Antoine, Brussels voorzitter Picqué,
Ondervoorzitter Vlaams Parlement Wilfried Vandaele.
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Samenwerkingsakkoord VLIZ -
Universiteit Californië

Vacatures N-VA-fractie Vlaams Parlement

Op 26 oktober 2017 tekenden het Vlaams
Instituut voor de Zee (VLIZ) en de
Universiteit van Californië (Santa Barbara)
een samenwerkingsakkoord. Het akkoord
werd ondertekend door prof. dr. Jan Mees,
directeur van VLIZ, en prof. dr. Douglas
McCauley, directeur van het Benioff Ocean
Initiave. Wilfried Vandaele, ondervoorzitter
van het Vlaams Parlement, trad op als
getuige.

Voor de ondersteuning van het
parlementaire werk van de N-VA in de
beleidscommissie Ruimtelijke Ordening en
in de beleidscommissie Cultuur-Jeugd-
Sport en Media van het Vlaams Parlement
zijn we op zoek naar twee nieuwe
fractiemedewerkers, met indiensttreding per
1 januari 2018.
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Delegatie Vlaams Parlement in Wales Ontmoeting minister van Leefmilieu
Californië

Op 16 november 2017 was ondervoorzitter
van het Vlaams parlement Wilfried Vandaele
te gast in het parlement van Wales (Cardiff).
Hij ontmoette er o.a. de minister van Cultuur,
Toerisme en Sport Dafydd Elis-Thomas.

In oktober trad Wilfried Vandaele op als
leider van een delegatie van het Vlaams
Parlement die Californië bezocht. Vandaele
had er in Sacramento o.a. een gesprek met
Matt Rodriquez, minister van Leefmilieu van
Californië. 
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Droogteplan Vlaanderen Agenda

Afgelopen zomer kende Vlaanderen een
lange periode van droogte: landbouwers
mochten geen oppervlaktewater meer
oppompen en er werd de burgers gevraagd
om hun zwembad niet meer te vullen.
Vlaams parlementslid Vandaele opperde
toen dat minister Schauvliege werk moest
maken van een Vlaams droogteplan.
Ondertussen zijn we enkele maanden verder
en polste Vandaele naar een stand van
zaken. 

- 23/11: Thema-avond over ruimtelijke
ordening en leefmilieu voor Samen/N-VA
De Haan/Wenduine

 - 1/12: Werkbezoek van West-Vlaamse 
 N-VA-parlementsleden aan het

Zeepreventorium De Haan, o.l.v.
Vandaele.

 - 5/12: Lezing voor Rotary Oostende over
klimaat en bosbescherming.

 - 15/12: Uiteenzetting over Ecoscore, op
studiedag over uitstoot van auto's, De
Schelp, Vlaams Parlement.
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