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Maandelijkse nieuwsbrief Vlaams
volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele

 

 

Eedaflegging nieuwe Vlaamse regering

Op 30 september bereikten de onderhandelaars een nieuw Vlaams regeerakkoord. Bij de
verdeling van de ministerportefeuilles begin oktober viel het voorzitterschap van het
Parlement aftredend minister-president Liesbeth Homans te beurt. Wilfried Vandaele nam
als voorzitter op woensdag 2 oktober 2019 wel nog de eed af van de nieuwe
regeringsleden. Sindsdien neemt hij de functie van voorzitter van de 35-koppige N-VA-
fractie in het Vlaams parlement op zich. 

Fractievoorzitter Vlaams Parlement Proces Catalaanse politieke gevangenen

Tijdens de fractievergadering verkozen de
leden van de N-VA-fractie in het Vlaams
Parlement Wilfried Vandaele unaniem tot
fractievoorzitter. "Ik ben blij dat de partij mij
dit vertrouwen geeft”, aldus Vandaele.

"Dat verkozen politici gevangenisstraffen
krijgen tot 13 jaar omdat ze opkomen voor
de onafhanklijkheid van hun regio, is
onbegrijpelijk in een Europese lidstaat",
reageerde Vandaele. 
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http://www.facebook.com/wilfried.vandaele.7?ref=bookmarks
http://twitter.com/WilfriedVdaele
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https://www.wilfriedvandaele.be/nieuws/een-zwarte-dag-voor-europa


9-2-2020 https://forms.sendtex.com/v/pd2n0k-74597-cyrels

https://forms.sendtex.com/v/pd2n0k-74597-cyrels 2/3

Debat regeerverklaring en begroting Modelcontract voor auteurs en uitgevers

Begin oktober stelde de nieuwe Vlaamse
regering haar regeerakkoord en de
meerjarenbegroting 2020-2024 voor aan het
parlement. Tijdens de bespreking van de
begroting in de ad-hoc commissie van het
Vlaams parlement legde fractievoorzitter
Wilfried Vandaele de nadruk op het
recordbedrag dat de nieuwe Vlaamse
regering zal investeren in Vlaanderen.

De boeken- en uitgeverssector in
Vlaanderen hebben een modelcontract
opgesteld. Met dit contract worden concrete
rechten en plichten vastgelegd voor de beide
partijen. Het Vlaams Fonds voor de Letteren
zal dit contract gebruiken als voorwaarde
voor beurstoekenningen. Wilfried Vandaele,
toen nog parlementsvoorzitter, nam op 2
oktober 2019 het eerste exemplaar in
ontvangst.
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Heerlijk Helderdag Bescherming Concessie

De Heerlijk Helderdag is een inspiratiedag
over heldere communicatie voor
medewerkers van lokale en bovenlokale
overheden. Vandaele hield er de
openingstoespraak: "Het is van het grootste
belang dat de Vlaamse overheid het goede
voorbeeld geeft als het over het gebruik van
het Nederlands gaat, en dat de overheid een
begrijpelijke taal hanteert."

Op voorstel van Wilfried Vandaele, bevoegd
voor Ruimtelijke Ordening, herbevestigde de
gemeenteraad van De Haan unaniem de
bestaande bouwregels voor de Concessie.
Vandaele: "Dat is belangrijk, zeker nu de
discussie over hoogbouw aan de kust
opnieuw oplaait."
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