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Vaccinatiecampagne De Haan
De vaccinatiecampagne in Vlaanderen komt
op gang. De inwoners van De Haan zullen de
komende maanden een oproepingsbrief
krijgen. Wie echt geen vervoer heeft, kan dat
melden aan de gemeente, die een oplossing
helpt zoeken.
Lees meer »

Akkoord over de bouwshift
Eind december bereikten de Vlaamse
meerderheidspartijen een akkoord over de
bouwshift. Met de aanpassing van het
'instrumentendecreet' en de rem op het
aansnijden van woonreservegebieden worden
concrete stappen gezet om de open ruimte in
Vlaanderen te behouden.
Lees meer »

Ondersteuning jeugdverblijven
Enkele jeugdverblijven in De Haan
organiseren activiteiten en vakanties voor
jongeren met speciale zorgen. Dat is in deze
coronatijden allerminst een gemakkelijke
opdracht. Vanuit Toerisme Vlaanderen krijgen
Vzw Het Galjoen, Chat Botté en Hof Ter
Meulen een financieel duwtje in de rug.
Lees meer »

Noodwoningen in Wenduine
Als mensen door bv. een brand of een
uithuiszetting zonder woning vallen, biedt een
noodwoning een tijdelijke oplossing. In
Wenduine zal de gemeente, met subsidies

vanuit Vlaanderen, twee extra noodwoningen
inrichten.
Lees meer »

Aankoop 3,5 ha grond
Burgemeester Vandaele bereikte een akkoord
voor de aankoop van 3,5 ha grond in
Wenduine. De grond is ingekleurd als
'gemeenschapsvoorziening' in het
Gewestplan. Voorlopig behoudt de gemeente
de grond als reserve maar in de toekomst kan
die op verschillende manieren, bv. een
randparking, sportaccomodatie, enz., ingevuld
worden.
Lees meer »

Subsidie voor riolering
Met een rioleringsgraad van 92% scoort De
Haan goed in Vlaanderen. Maar voor de
installatie van gescheiden rioleringsstelsels
moet nog een lange weg afgelegd worden.
Minister van Leefmilieu Zuhal Demir investeert
daarom 1,7 miljoen € extra voor twee grote
rioleringsprojecten in De Haan.
Lees meer »
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