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23,4 miljoen € voor strand
Wenduine

De Vlaamse regering heeft 20,4 miljoen euro
ingeschreven voor werken aan het strand van
Wenduine. Daarnaast wordt ook nog eens 3
miljoen vrijgemaakt voor zandopspuitingen dit
voorjaar. Dat maakte Vlaams
volksvertegenwoordiger en burgemeester van
De Haan Wilfried Vandaele (N-VA) bekend.

 

25 jaar Concessie De Haan

25 jaar geleden werd de Concessie van De
Haan beschermd als dorpsgezicht. De
gemeente zal daar in 2020 bijzondere
aandacht aan besteden. Ondanks alle
maatregelen die door de jaren heen werden
genomen, worden in de Concessie nog steeds
overtredingen vastgesteld van de regels m.b.t.
erfgoed en ruimtelijke ordening. Om de
puntjes op de i te zetten, stuurde de gemeente
nu 3200 brieven naar eigenaars en bewoners.

 

Uitbreiding Uitkerkse Polder

Minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA)
tekende een ministerieel besluit voor de
uitbreiding van het natuurreservaat De
Uitkerkse Polder met bijna 20ha. Voor die
oppervlakte werd een beheersplan ingediend.
De extra percelen liggen op het grondgebied
van Blankenberge en De Haan (Wenduine). .

 

Werken Ringlaan Wenduine

De werken aan de Ringlaan in Wenduine
liggen al maanden stil en liepen intussen meer
dan een jaar vertraging op. Aanslepende
technische discussies over niet correcte
uitvoering van de werken liggen aan de basis.
“De gemeente krijgt heel veel vragen en
kritiek, maar zit niet aan het stuur”, aldus
burgemeester Wilfried Vandaele.

 

Debat: Vlaams klimaatbeleid

Eind vorig jaar stelde de Vlaamse regering
haar Vlaams Klimaatplan 2030 voor. Het plan
bevat meer dan 300 maatregelen om
ondermeer de uitstoot van CO2 te verlagen
met 32,6%. Vlaams fractieleider Wilfried
Vandaele (N-VA) ging hierover in debat.
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Ontslag CEO VRT

Na een intern conflict aan de top van de VRT,
werd CEO Paul Lembrechts ontslagen. Tegen
de zomer moet er een nieuwe CEO voor de
openbare omroep aangesteld worden. In het
Vlaams parlement werd hierover
gedebatteerd.

 

Meerjarenbeleidsplan De Haan

Op de gemeenteraad van 20 december 2019
presenteerde het schepencollege de plannen
en acties voor de komende 5 jaar en gaf het
ook aan welke financiële middelen daarvoor
nodig zijn. Het Meerjarenbeleidsplan 2020-
2025 werd goedgekeurd.
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