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Goed rapport voor Vandaele
De voorbije weken verschenen drie evaluaties van de parlementsleden. Wilfried Vandaele (NVA)
scoorde uitstekend in alle drie. De website www.zewerkenvoorjou.be berekende i.s.m. de
Universiteit Antwerpen dat Vandaele de voorbije legislatuur het actiefste Vlaamse parlementslid
uit WestVlaanderen was. Met 1419 parlementaire initiatieven steekt hij met kop en schouders uit
boven zijn WestVlaamse collega’s. De eerste achtervolgers halen niet eens de helft van dat
aantal.
Ook De Standaard (26 maart 2014) plaatst Vandaele in de top van de rangschikking, met een zeer
lovende commentaar: “Een buitenbeentje in zijn partij (…).Vandaele leverde degelijk parlementair
werk en is een stem waarmee rekening wordt gehouden. Hij is ook een compleet parlementslid dat
dossiers ontdekt, een visie uitwerkt en onder de aandacht brengt. Hij schrikt niet terug voor het
moeilijkere werk(…)”.
De Morgen (5 april 2014) ten slotte plaatst Wilfried Vandaele in de Top 5 van de Vlaamse
parlementsleden: “Uitstekend parlementair werk verricht, aanwezig in zeer uiteenlopende
vakgebieden (…). Is allesbehalve een tafelspringer, maar soms volstaat het om gewoon je stinkende
best te doen”. Ook nog volgens het rapport van De Morgen is Wilfried Vandaele het beste
parlementslid van WestVlaanderen, over de partijen en over de parlementen (Vlaams, Kamer,
Senaat) heen.
Lees meer

Debat 11.11.11

Riolering

Op 17 maart 2014 nam Wilfried Vandaele deel
aan het kopstukkendebat over duurzaam
internationaal beleid, georganiseerd door
11.11.11 in zaal De Roma in Antwerpen.

Doordat rioolbeheerders niet efficiënt genoeg
werken, gaat veel belastinggeld verloren. Ook
zijn er te weinig middelen voor investeringen om
de Europese doelstellingen te halen. Dat zei
Wilfried Vandaele op de studiedag van Vlario op
29 maart in Antwerpen. Vandaele stelde over de
problematiek ook een parlementaire vraag aan
minister Schauvliege.

Bekijk het fotoalbum

Lees meer
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Bruinvis

Poldergraslanden

De Europese commissie vroeg aan Vlaanderen
of we van plan zijn om meer maatregelen te
nemen tegen de bruinvissterfte ten gevolge van
het gebruik van warrelnetten door de recreatieve
strandvisserij. Wilfried Vandaele vroeg meer
uitleg aan minister Schauvliege.

Uit een recent rapport van het Instituut voor
Natuur en Bosonderzoek blijkt dat er opnieuw
tientallen ha historisch permanent grasland
verdwenen zijn. Wilfried Vandaele stelde hierover
een vraag in de commissie Leefmilieu.

Lees het verslag

Lees meer

Debat landmeters

Natuurdebat

Op maandag 31 maart organiseerde de Orde van
Landmetersexperten een politiek debat in
Kruishoutem. Vlaams volksvertegenwoordiger
Wilfried Vandaele trad er op voor NVA.

Op zaterdag 29 maart vertegenwoordigde
Wilfried Vandaele de NVA tijdens het Grote
Natuurdebat, georganiseerd door Natuurpunt in
Brussel.
Bekijk het fotoalbum

Agenda
 19/04/2014: Debat Bioforum Vlaanderen,
Antwerpen
 30/04/2014: Schooldebat, Sint
Jozefhumaniora, Brugge
 07/05/2014: Debat Ruimte en Planning,
Brussel
Bekijk het fotoalbum

 16/05/2014: Schooldebat, Sint
Lodewijkscollege, Brugge
 21/05/2014: Schooldebat MariaMargareta
Instituut, Kortemark
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Epost: wilfried.vandaele@vlaamsparlement.be
Webstek: www.wilfriedvandaele.be en www.vandaelestreken.be
Warvinge 17 • 8421 De Haan • Tel: 059/239547 • Fax: 059/239548
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