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Kustbescherming: zandopspuitingen of eilanden?

Op donderdag 15 maart om 20u organiseert N-VA De Haan-Wenduine in d'Annexe
(Leopoldlaan, achter het gemeentehuis van De Haan) een gespreksavond over de
manieren om aan kustbescherming te doen. Zijn zandopspuitingen de beste methode? 

 Of moeten we kunstmatige eilanden bouwen?
 Deskundigen van de Vlaamse overheid, de milieubeweging en Wilfried Vandaele nemen

het woord en wegen de voor- en nadelen tegen elkaar af.
  

Bekijk de uitnodiging
   

Uitstoot van houtkachels Landbouwsubsidie voor poldergrasland

Minister Schauvliege kondigde tijdens
Batibouw aan dat ze een premie zou geven
aan mensen die hun oude kachel vervangen
door een nieuwe. "Een slecht gebruikte

"Landbouwers die natte poldergraslanden
bewaren moeten niet bestraft, maar beloond
worden. Het minste wat we als Vlaamse
overheid kunnen doen, is terughoudend te
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nieuwe kachel kan vervuilender zijn dan een
correct gebruikte oude kachel", volgens
Wilfried Vandaele. In een opiniestuk in De
Morgen pleit hij ervoor dat eerst onderzocht
moet worden welke systemen of filters er
bestaan om de uitstoot van houtkachels te
beperken. 

werk gaan alvorens percelen te schrappen
waardoor die mensen hun landbouwsubsidie
verliezen", stelde Wilfried Vandaele in de
commissie Landbouw van het Vlaams
Parlement.
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Erkenning netwerkradio Kwaliteit oppervlaktewater

Eind vorig jaar kregen vier netwerkradio's
een erkenning. TOPradio viel uit de boot en
diende klacht in bij de Raad van State tegen
de toegekende zendvergunning aan Hit FM.
Eind februari schorste de Raad de
vergunning van Hit FM omdat die 
onrechtmatig zou zijn toegekend door fouten
in hun aanvraagdossier. Mediaspecialist
Wilfried Vandaele vroeg meer uitleg aan
minister Gatz. Intussen kende de minister de
vergunning alsnog toe aan TOPradio.

Na een jarenlange stagnatie gaat het de
verkeerde kant op met het oppervlaktewater
in landbouwgebied. Sinds de zomer 2017
werd al in 25 procent van de meetpunten
minstens één overschrijding van de
nitraatwaarden gemeten. De doelstelling dat
Vlaanderen in 2018 in niet meer dan 5
procent van de meetpunten een
overschrijding noteert, is onhaalbaar,
volgens Vlaams volksvertegenwoordiger
Wilfried Vandaele (N-VA). 
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