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Begrotingsdebat 2022

Tijdens de begrotingsbesprekingen in het
Vlaams parlement beklemtoonde
fractievoorzitter Wilfried Vandaele dat
Vlaanderen de enige regio is die een helder
pad heeft uitgetekend naar een begroting in
evenwicht.

Inventaris wegenis De Haan

N-VA De Haan-Wenduine maakte een
inventaris van alle wegen, voetpaden, riolen
enz. in de gemeente. Landmeter Marc Minne
werkte maandenlang aan het gigantische
databestand en overhandigde het aan
burgemeester Wilfried Vandaele.

Vaccinatie De Haan

Van 21 januari tot 4 februari worden kinderen
van 5 t.e.m.11 jaar gevaccineerd in het Staf
Versluyscentrum te Bredene. Ondertussen is
87% van de inwoners van De Haan boven de
12 jaar volledig gevaccineerd en kreeg al
meer dan de helft van de Haanse bevolking
een derde prik. Hiermee scoort De Haan
boven het Vlaamse gemiddelde.

25 jaar Concessie

In 2020 was het precies 25 jaar dat de
Concessie beschermd werd als dorpsgezicht.
Dat was de voorlopige kroon op een werk van
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jaren. Het Actiecomité tot behoud van de
Concessie, ontstaan in 1977, lag aan de basis
van de bescherming  in 1995. Enkele leden
van het toenmalig Actiecomité werden eind
vorig jaar in de bloemetjes gezet.

Uitkijkplatform Duinbossen

Sinds vorig jaar is er een nieuw uitkijkplatform
in de Duinbossen van Wenduine. Hiermee
wordt ingezet op de beleving van wandelaars
en voorbijgangers. Samen met Natuur en Bos
plaatste het gemeentebestuur recent
infopanelen met informatie over wat er zoal te
zien is in de omgeving.

Hondenlosloopweide

Na de goedkeuring van het beheerplan voor
de duinbossen in De haan werd ter hoogte
van de Zwarte Kiezel een zone van 1,2
hectare bos ingericht als hondelosloopweide.
Er staan zitbanken en er zijn houtstapels
aangelegd zodat de honden naar believen
kunnen spelen. 
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