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Nieuwsbrief Wilfried Vandaele

Fusie De Haan met Zuienkerke?
Het is geen geheim dat de Vlaamse regering graag zou zien dat gemeenten groter worden.
Sommige gemeenten zijn immers te klein om de vele extra taken en
verantwoordelijkheden die ze toevertrouwd krijgen, op een goede manier uit te voeren.
Daarom moedigt de Vlaamse regering de vrijwillige fusies aan en geeft ze een flinke
financiële ondersteuning. Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele is geen
voorstander van verplichte fusies, wel van vrijwillige fusies. Hij berekende wat het zou
opbrengen als De Haan en Zuienkerke zouden fusioneren.
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Bescherming monumenten

Controle op asbestverwijdering

In de aanloop naar Open Monumentendag
zocht Vlaams Parlementslid Wilfried
Vandaele uit hoe vaak een bescherming van

Uit cijfers die Wilfried Vandaele opvroeg bij
minister Schauvliege blijkt dat er te weinig
wordt gecontroleerd op werven waar asbest
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onroerend erfgoed door de jaren heen is

wordt verwijderd. Zo werd in de afgelopen 5

opgeheven. “Sinds onroerend erfgoed bij
ons wordt beschermd, zijn er slechts 122
beschermingen opgeheven van de 13 551
beschermde erfgoedsites".

jaar door de Vlaamse Milieuinspectie slechts
10 werven gecontroleerd in WestVlaanderen.
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Nieuwe website VRT

Woonuitbreidingsgebieden schrappen?

De Vlaamse krantenuitgevers schreven een
brief aan de Vlaamse regering waarin ze
aanklagen dat de VRT op haar website
eigenlijk een online krant aanbiedt. Dat is
oneerlijke concurrentie tegenover de
dagbladen en is niet in overeenstemming
met de beheersovereenkomst, volgens de
uitgevers. Wilfried Vandaele (N-VA)
ondervroeg hierover Mediaminister Sven
Gatz, die hem gelijk gaf.

In de commissie Leefmilieu van 3 oktober
kwam het dossier van de
woonuitbreidingsgebieden aan bod. Het
standpunt van de N-VA is duidelijk: "als we
goed gelegen woonuitbreidingsgebieden
aansnijden, moeten we tegelijk slecht
gelegen durven schrappen. We hebben
trouwens nog woonzone genoeg tot 2050
zonder die reservegebieden te moeten
gebruiken".
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Decreet trage wegen

Het Vlaams Instituut voor de Zee in
Californië

Het Weekend van de Trage Weg zette op 14
en 15 oktober lokale buurt- en
gemeentewegen in de kijker. Met een nieuw
decreet wil Vlaanderen het gemeenten
binnenkort makkelijker maken om dit
netwerk van groene verbindingswegen te
behouden en verder uit te bouwen.

Op 26 oktober 2017 tekenden het Vlaams
Instituut voor de Zee (VLIZ) en de
Universiteit van Californië (Santa Barbara)
een samenwerkingsakkoord. Wilfried
Vandaele, ondervoorzitter van het Vlaams
Parlement, die een delegatie van het Vlaams
parlement leidde in de Verenigde Staten,
trad op als getuige.
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Professoren op bezoek in het Vlaams
Parlement

Agenda

Op 2 oktober 2017 ontving ondervoorzitter
Wilfried Vandaele professoren uit Gent,
Leuven, Antwerpen en Louvain-La-Neuve in
het Vlaams parlement.

- 7/11: Gemeentelijk milieubeleid,
uiteenzetting voor Jong N-VA, Brussel
- 17/11: Uiteenzetting op studiedag
Bosforum, Vlaams Parlement, Brussel

www.wilfriedvandaele.be
© N-VA, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel • info@n-va.be • +32 2 219 49 30

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u ingeschreven bent op deze nieuwsbrief. Klik hier indien u
deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.
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