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Ontwerp Marien Ruimtelijk Plan

Luchtkwaliteit in schoolomgeving

Toen staatssecretaris De Backer enkele
weken geleden zijn nieuw Marien Ruimtelijk
Plan (MRP) voorstelde, gaf hij aan dat “de
zones voor een energie-eiland voor De Haan
en Zeebrugge geschrapt zijn”. Dat is echter
een verkeerde voorstelling van de feiten,
volgens Wilfried Vandaele. Er is immers een
'zone voor commerciële en industriële
activiteiten' in de plaats gekomen waardoor
er eigenlijk veel meer mogelijk wordt dan
enkel een energie-atol. Ondertussen kan
iedereen het ontwerp van MRP inkijken en is

Greenpeace liet in samenwerking met een
aantal organisaties de luchtkwaliteit
onderzoeken in 222 scholen. Die voerden
eind 2017 een meting uit van de concentratie
van stikstofdioxide (NO2) in en rond scholen.
Conclusie: in 61% van de scholen is de
luchtkwaliteit zorgwekkend of ronduit slecht.
Wilfried Vandaele vroeg aan minister
Schauvliege of ze extra maatregelen zal
nemen ter verbetering van de luchtkwaliteit
in de buurt van scholen.
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er een openbare overlegvergadering op 9
juli. Klik hier voor meer info.
LEES MEER »

LEES MEER »

Gokreclame op de VRT

Open en N-VA De Haan

De toenemende hoeveelheid gokreclame,
ook op de VRT tijdens het
wereldkampioenschap voetbal, ligt onder
vuur. Mediaspecialist Wilfried Vandaele
vroeg aan minister Gatz scherpere
afspraken wat betreft gokreclame.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14
oktober 2018 trekt Wilfried Vandaele in De
Haan een lijst met onafhankelijken, Vlaamsnationalisten en liberalen. De lijst kreeg de
naam 'Open en N-VA'.
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Agenda

Stroperij in Vlaanderen

- 7 juli 2018, om 19u: Toespraak op de
11-juliviering van N-VA Waregem.
Klik hier voor meer info.

Vorige maand hield de commissie Leefmilieu
een hoorzitting over stroperij. Het
Agentschap voor Natuur en Bos stelde op
basis van zijn vaststellingen dat stroperij
nogal meevalt en vermoedelijk niet zo’n
groot probleem is als wordt aangenomen.
Wilfried Vandaele (N-VA) vond dat een
vreemde bewering en vroeg cijfers op bij
minister Schauvliege van betrapte stropers
tussen 2012 en 2017.

- 14 juli 2018, om 19u: Toespraak op de 11juliviering van N-VA Ardooie. Klik hier voor
meer info.
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u ingeschreven bent op deze nieuwsbrief. Klik hier indien u
deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.
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