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Wilfried Vandaele, 4de plaats West-Vlaanderen

Op 26 mei zijn er opnieuw verkiezingen voor het Vlaams Parlement, de federale Kamer en
het Europees parlement. Huidig ondervoorzitter van het Vlaams Parlement en
burgemeester uit De Haan, Wilfried Vandaele, zetelt al 10 jaar in het Vlaams parlement en
wil daar graag nog 5 jaar bij doen. Vandaele: "de kernthema’s waar ik mij al jaren voor
inzet, wil ik graag blijven behartigen. Ik denk aan de bescherming van de waardevolle
poldergraslanden en bedreigde bossen, aan de Vlaamse en Nederlandstalige radio- en tv-
producties, aan de positie van de Nederlandse standaardtaal en aan het vrijwaren van de
open ruimte in Vlaanderen!"

Gokreclamebeleid Vinvis Antonius

Onder impuls van Wilfried Vandaele (N-VA)
keurde het Vlaams Parlement op de valreep
een voorstel van resolutie goed voor een
geïntegreerd gokreclamebeleid. "Met dit
voorstel van resolutie voeren we onder meer
de druk op bij de VRT om een ethische code
te ontwikkelen over haar gokreclamebeleid",
aldus Vandaele.

De kaakbeenderen van vinvis Antonius, die
vorig jaar in oktober aanspoelde, zijn terug in
De Haan. Ze zullen de blikvanger worden
van een unieke tentoonstelling die niet alleen
met foto’s en filmpjes het verhaal van
Antonius zal brengen, maar ook dat van
eerdere strandingen van zeezoogdieren in
De Haan en aan de kust.
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Optimalisatie VRT-NU Mestactieplan 6

Het videoplatform VRT NU is nog niet
compatibel met smart tv's en ook gebruikers
van VRT NU op hun smartphone
ondervinden nog veel problemen. Dat blijkt
uit het jaarverslag van de
klachtencoördinator van de openbare
omroep. Mediaspecialist Wilfried Vandaele
vroeg aan minister Gatz hoe de VRT zal
zorgen dat het videoplatform volledig
performant zal zijn.

Eind maart van dit jaar dienden de
meerderheidspartijen in het Vlaams
parlement het voorstel van decreet MAP 6
in. Na de hoorzitting met de sector en de
bespreking in de commissie werd nog advies
gevraagd aan de Milieu-en Natuurraad en de
Raad van State. Uiteindelijk zal het nieuwe
Mestactieplan besproken en gestemd
worden tijdens de extra plenaire vergadering
van 22 mei 2019. 
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