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Nieuwsbrief Vlaams volksvertegenwoordiger
Wilfried Vandaele

 

 

Nieuwe burgemeester voor De Haan

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14
oktober 2018 behaalde Wilfried Vandaele
met zijn gemeentelijke lijst 10 van de 23
zetels. Nog de zondagnacht werd een
bestuursakkoord bereikt, waarbij Wilfried
Vandaele vanaf 1 januari 2019 de nieuwe
burgemeester van De Haan wordt.

 "We zullen zorgen voor een daadkrachtig
beleid, met meer inspraak dan nu het geval
is. Ook zullen we een langetermijnvisie
uitwerken en het gemeentelijk apparaat
moderniseren", aldus Vandaele.

  
Cartoon uit Krant van West-Vlaanderen
(19/10/2018)
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Vinvis Antonius Zonevreemde landbouw

Op 25 oktober spoelde de vinvis Antonius
aan op het strand van de Haan. Wilfried
Vandaele legde snel de nodige contacten en
kon op de valreep bekomen dat de kaken (4
meter lang) gered werden. “Het zou mooi
zijn als we hier een project rond konden
maken, met foto’s en filmbeelden en het
verhaal van ‘onze’ vinvis”, aldus Vandaele.

30.000 ha natuurgebied blijkt nog in gebruik
te zijn van de landbouw. Terwijl er eigenlijk
volgens het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen nog zo'n 20.000 ha extra
natuurgebied zou moeten bijkomen. Wilfried
Vandaele vroeg aan minister Schauvliege
welke maatregelen ze zal nemen om die
scheve verhouding recht te trekken.
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VRT NU: ook voor studenten Nederlands
in het buitenland

Radiofrequentieplan

Op initiatief van Vlaams Parlementslid
Wilfried Vandaele wordt VRT NU
opengesteld voor studenten en docenten
Nederlands in het buitenland. Door
Europese regelgeving over onder meer
uitzendrechten kan je in het buitenland enkel
uitzendingen bekijken van het land waar je
gedomicilieerd bent. Dat verandert nu:
studenten en docenten kunnen aan de VRT
voortaan toegang vragen.

In april 2017 keurde de Vlaamse regering
een besluit goed om het radiolandschap te
vernieuwen. Op basis daarvan kregen de
verschillende radio's een zendvergunning of
radiofrequentie toegewezen. Op 25 oktober
van dit jaar vernietigde de Raad van State
het besluit. Mediaspecialist Wilfried Vandaele
vroeg aan minister Sven Gatz wat de
gevolgen van deze vernietiging zijn voor de
radio's. 
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Bezoekerscentrum Vlaams Parlement Vacatures N-VA

In het weekend van 17 en 18 november
opent het Vlaams parlement zijn nieuw
bezoekerscentrum voor het grote publiek. Je
kan er de geschiedenis van Vlaanderen en
de rol van het Vlaams Parlement ontdekken. 
Kom te weten hoe het Vlaams Parlement
werkt en jouw leven beïnvloedt en geniet van
een rondleiding!

De N-VA is vaak op zoek naar nieuwe
personeelsleden. De vacatures vind je
op https://vacatures.n-va.be/

 Momenteel is er bv. een plaats vacant voor
de functie van stafmedewerker secretariaat
op de fractie van het Vlaams parlement.
Klik hier voor de functiebeschrijving.
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