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Nieuwsbrief Wilfried Vandaele
Vlaams volksvertegenwoordiger
Burgemeester De Haan

Debat Stikstofakkoord

Op woensdag 25 mei 2022 debatteerde het
Vlaams parlement over de
stikstofproblematiek. Fractieleider Wilfried
Vandaele sprak namens de N-VA.

IPC Nederlandse Taalunie

Op maandag 16 mei 2022 hield de
Interparlementaire Commissie (IPC) van de
Nederlandse Taalunie voor het eerst sinds
Corona opnieuw een fysieke vergadering.
Onder voorzitterschap van Wilfried Vandaele
werd het visitatierapport van de Nederlandse
Taalunie besproken en was er een hoorzitting
over taaltechnologie voor doven en
slechtzienden.

Beheersplan Concessie De Haan

Op 5 mei 2022 kwam Vlaams minister van
Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-
VA) het nieuwe beheersplan voor de
Concessie De Haan ondertekenen. Door het
nieuwe beheersplan kunnen eigenaars in de
Concessie en een aantal huizen aan de
Driftweg opnieuw subsidies krijgen voor
onderhoudswerken. 

Interview Krant van W-VL

In een interview met de Krant van West-
Vlaanderen gaf Wilfried Vandaele,
burgemeester van De Haan en fractieleider
voor de N-VA in het Vlaams parlement, meer
uitleg over zijn politiek engagement.

Klimaatdebat Zwevegem

De gemeente Zwevegem organiseerde eind
mei een klimaatfestival. Enkele Vlaamse
parlementsleden, onder wie Wilfried Vandaele,
en lokale mandatarissen gingen in debat over
klimaat, stikstof, landbouwbeleid en energie.

Infoavond stikstof

De N-VA-fractie in de provincieraad van West-
Vlaanderen organiseerde op maandag 13 juni
in Gits een infoavond over het stikstofdossier.
Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried
Vandaele gaf er enkele slotbeschouwingen. 
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Kalender

- 23 juni, 20u, Spektakelzaal KV Oostende (Leopold Van Tyghemlaan 62). Toespraak door
Bart De Wever. Slotwoordje Wilfried Vandaele.
- 24 juni, overleg met N-VA afdeling Gistel

 - 25 juni, 20u: Infomoment Ringlaan Wenduine, Wielingencentrum
 - 26 juni, 11u: Officiële opening gerestaureerde Hubertmolen, Wenduine

 - 27 juni, 19.30u: Bewonersvergadering fietspad Grotestraat, raadszaal gemeentehuis De
Haan
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