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Vaccinatiecampagne De Haan
De vaccinatie van de inwoners van De Haan is
op volle snelheid. Meer dan 90% van onze 65plussers kregen al een eerste spuitje, net als
40% van de inwoners boven de 18 jaar.
Daarmee zitten wij boven het West-Vlaamse
en boven het Vlaamse gemiddelde. Onze
gemeente zit dus vooraan in het peloton. Met
dank aan de inzet van zovelen!

Erfgoeddag 2021
Burgemeester Wilfried Vandaele zou vorig jaar
tijdens Erfgoeddag iets vertellen over zijn
jeugd in het café van zijn ouders in Vlissegem.
Door corona kon dat evenement vorig jaar, en
ook dit jaar niet doorgaan. Daarom vertelt hij
nu een en ander in een filmpje.
Lees meer »

Stikstofproblematiek
Fractievoorzitter in het Vlaams Parlement
Wilfried Vandaele ging in Terzake in debat
over de stikstofproblematiek. In de
landbouwsector is er een stagnatie van de
inspanningen om de uitstoot van stikstof terug
te dringen. "Het is een complex probleem
waar we moeten zien uit te geraken", aldus
Vandaele.
Lees meer »

Fietspad De Haan-Nieuwmunster
Al lang vragen inwoners van De Haan dat er
een nieuw fietspad komt richting
Nieuwmunster. De gemeente is er in geslaagd
om een vergunning te bekomen en naast de
aanleg van een nieuw fietspad, komen er ook
een nieuw wegdek en riolering. Enkele
onteigeningen zullen nodig zijn maar het
gemeentebestuur hoopt dat er tegen de zomer
een akkoord is en dat de aanbesteding van de
werken dit najaar kan gebeuren.
Lees meer »

Handhaving verbod warrelnet
In de commissie Leefmilieu van het Vlaams
parlement vroeg Wilfried Vandaele meer uitleg
over de handhaving van het verbod op het
gebruik van warrelnetten in de recreatieve
visserij. Minister Demir kondigde aan dat ze
extra zal inzetten op het verduidelijken van de
wetgeving hieromtrent.
Lees meer »

Regenboog-bollenpad
Ter hoogte van de Einsteinschool in de
Vosseslag liet het gemeentebestuur een
regenboog-bollenpad schilderen. Daarmee wil
De Haan zich profileren als een verdraagzame
en verkeersveilige gemeente.
Lees meer »
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