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Fietspad De Haan-Zuienkerke
Na meer dan 20 jaar getouwtrek in het dossier
rond de aanleg van een nieuw fietspad tussen
De Haan en Zuienkerke, is men op 25 april
2022 gestart met de werken. De kostprijs voor
het nieuwe fietspad bedraagt 3,15 mio €,
waarvan de helft door de provincie wordt
gefinancierd. Burgemeester Vandaele is
tevreden dat het nieuwe fietspad er eindelijk
komt.
Lees meer »

Lentedrink De Haan
Op zondag 24 april organiseerde de gemeente
De Haan een Lentedrink voor zijn inwoners.
Een propvolle markt en een stralende zon
zorgden voor een gezellig samenzijn.
Burgemeester Vandaele gaf in zijn toespraak
o.a. mee welke plannen de bestuursploeg de
komende jaren nog wil opstarten en uitvoeren.

Herbekijk de toespraak »

Tunnel in De Haan?
Burgemeester Wilfried Vandaele pleit ervoor
dat de Nieuwe Rijksweg ter hoogte van het
tramstation ondertunneld zou worden.
Dan komt er bovengronds ruimte voor een
mooi, groen plein. Ondergronds kunnen er
parkings worden gebouwd. De Vlaamse
overheid maakt alvast 250.000 euro vrij om te
bestuderen of een tunnel mogelijk is.

Investeringen in de Vlaamse
audiovisuele sector
De huidige regeling voor de
investeringsverplichting dat geldt voor de
dienstenverdelers van audiovisuele content is
aan herziening toe. Op een vraag in de
commissie Media van Vlaams parlementslid
Wilfried Vandaele gaf de minister aan dringend
werk te maken van een nieuw regelgevend
kader.
Lees meer »

Heraanleg Grotestraat
De werken aan de Grotestraat zijn begin april
gestart. Tussen de Stationsstraat en Warvinge
worden de rijweg en het voetpad heraanlegd.
Daarnaast wordt ook nieuwe riolering
geplaatst. De werken gebeuren in
verschillende fasen.
Lees meer »

Taxicheques
De gemeente De Haan hecht veel belang aan
de basismobiliteit van de inwoners. Aangezien
het aanbod van het openbaar vervoer in de
gemeente beperkt is, onderzocht het bestuur
de mogelijkheid tot het invoeren van
taxicheques. In de gemeenteraad van 28 april
werd hiervoor een voorstel goedgekeurd.
Lees meer »

Extra controles op zwerfvuil
De Vlaamse overheid wil gemeenten
ondersteunen in de handhaving op zwerfvuil
via de GAS-reglementering. In het kader van
dit project werden in de gemeenteraad tien
ambtenaren van de Openbare Vlaamse
Afvalstoffen Maatschappij (OVAM) aangesteld
die op het grondgebied van De Haan GASboetes kunnen opleggen.
Lees meer »
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