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Maandelijkse nieuwsbrief Vlaams
volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele

Energie-eiland voor Zeebrugge i.p.v. De Haan?
De baggeraars DEME en Jan De Nul, verenigd in de groep iLand, dienden enkele jaren geleden
een plan in om een “energieatol” te bouwen voor de kust van de Haan, op de Wenduinebank. De
plaatselijke N-VA organiseerde toen enkele informatie-avonden waarop de initiatiefnemers,
energiedeskundigen en zeespecialisten het woord kregen. Het eindoordeel van het aanwezige
publiek was duidelijk: een energie-eiland bouwen voor de kust van De Haan, is geen goed
idee. Volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele nam het dossier “mee naar Brussel” en slaagde
erin de bouw tegen te houden. Hij slaagde er ook in om bij het tot stand komen van het eerste
Marien Ruimtelijk Plan een extra zone voor een eventueel energie-eiland in te kleuren voor
Zeebrugge. Nu maakte iLand bekend dat het inderdaad bekijkt om het eiland voor Zeebrugge te
bouwen i.p.v. voor De Haan.
LEES MEER »

Bezoek Zeepreventorium
De Haan

Symposium Ecoscore

Op vrijdag 1 december bracht een tiental
West-Vlaamse N-VA-parlementsleden een
werkbezoek aan het gerenommeerde
Zeepreventorium in De Haan. Dit op

Wilfried Vandaele opende op 15 december
het symposium over het meten van
uitlaatgassen van auto's. In zijn uiteenzetting
wees hij op het belang van de Ecoscore als
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uitnodiging van plaatselijk Vlaams

methode om de uitstoot van wagens te

volksvertegenwoordiger en senator Wilfried
Vandaele.

berekenen.
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Sanering terreinen Carcoke in Zeebrugge

Docenten Nederlands in het buitenland

In 2002 nam de Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij de vroegere
vestiging van Carcoke in Zeebrugge over om
de vervuilde gronden te saneren. Toen
werden de kosten op maximum 36 miljoen
euro geraamd. Uit het antwoord van minister
Schauvliege op een vraag van Vandaele
blijkt dat de werken nog niet afgerond zijn en
de kostprijs al opgelopen is tot 70,2 miljoen
euro.

Uit het rapport 'De Staat van het Nederlands
in het Buitenland' van de Internationale
Vereniging voor Neerlandistiek blijkt dat er
de afgelopen jaren steeds minder
geïnvesteerd werd in de neerlandistiek over
de grens. "De ondersteuning van 600
docenten Nederlands in het buitenland is
echter buitengewoon belangrijk", volgens
Wilfried Vandaele.

LEES MEER »

LEES MEER »

UNIZO-stage

Woonuitbreidingsgebieden

Op dinsdag 5 en woensdag 13 december
was Jérémie Mouriaux, zaakvoerder van
Delhaize De Haan, als “stagiair” te gast bij
Wilfried Vandaele. "Het is goed dat mensen
uit het zakenleven eens zien hoe moeizaam
en ingewikkeld politieke besluitvorming tot
stand komt", aldus Vandaele.

Op 13 december kwam Wilfried Vandaele in
het parlement tussen over het dossier van
de woonuitbreidingsgebieden. De N-VA wil
geen sociale woningen bouwen op gronden
die ver van voorzieningen en openbaar
vervoer liggen of die kunnen overstromen.
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Agenda
- Lezing Nieuwjaarsreceptie N-VA
Poperinge, 20 januari om 20u in zaal De
Gilde, Rekhof 11 in Poperinge.
- Lezing Nieuwjaarsreceptie N-VA
Bredene, 21 januari om 11u in
Parochiehuis Oud Klooster, Peter
Benoitlaan 13 in Bredene.
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