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Bannen van massavernietigingswapens

Op 22 april 2015 keurde het Vlaams parlement een resolutie goed waarin gevraagd wordt om het
gebruik van massavernietigingswapens te bannen. De resolutie kwam er op initiatief van Wilfried
Vandaele (NVA) en Wouter Van Besien (Groen) en werd mee ondersteund door CD&V, Sp.a en
Open VLD. De herdenking van WOI en van het eerste gebruik van gifgas is voor de NVA een
gepaste aanleiding om een oproep te doen om massavernietigingswapens wereldwijd te bannen.
Dat is geheel in lijn met de pacifistische gedachte in Vlaanderen en met de ‘Nooit Meer Oorlog’
slogan”. Wilfried Vandaele gaf hierover in het programma 'De Ochtend' op Radio 1 en ook op
Studio Brussel meer uitleg.
Bekijk het fragment
Lees meer

Energieeiland

Al een drietal jaren volgt Wilfried Vandaele de
plannen om voor de kust kunstmatige eilanden te
bouwen, op de voet. Samen met NVA De Haan
Wenduine verzette hij zich tegen de plannen om
voor de kust van De Haan een energieeiland te
bouwen. Vorige week heeft de federale regering
de concessie voor het energieatol voor De Haan
niet goedgekeurd.
Lees meer
Bekijk fragment
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Strip Kom op tegen Kanker

Een paar jaar geleden verscheen “Alle Eendjes”,
een Kiekeboe verhaal dat zich afspeelt in De
Haan. Wilfried Vandaele schreef zelf een
speciale katern over De Haan die verscheen in
een beperkte oplage van de strip. Die beperkte
oplage heeft een aparte kaft, en dus ook een
katern die niet in de gewone uitgave zit. De
oplage verscheen in het Nederlands, Duits en
Frans. In het kader van Kom op tegen Kanker veilt
Wilfried Vandaele zo’n splinternieuw pakket met
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een persoonlijke opdracht van Merho voor de
winnaar.

Vlariodebat

Bekijk het aanbod

Plattelandsfonds

Elk jaar organiseert Vlario, het overlegplatform
voor rioleringen en afvalwaterzuiveringssector in
Vlaanderen een Vlariodag. Wilfried Vandaele
nam op 24 maart deel aan het jaarlijkse debat in
Antwerp Expo.
Het plattelandsfonds is bedoeld om subsidies te
geven aan projecten die de leefbaarheid van het
platteland verbeteren. Uit cijfers die Vlaams
volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (N
VA) verzamelde, blijkt dat de middelen vooral
gaan naar de aanleg van wegen.

Digitale media

Lees meer
In een open brief doen de leden van Media.21,
de koepel van digitale media, een oproep om
meer rekening te houden met de onafhankelijke
en digitale journalistiek. Wifried Vandaele vroeg
aan minister Gatz op welke manier de diversiteit
binnen het mediaaanbod kan bevorderd worden
en welke rol de digitale media hierin kunnen
spelen.

ChineesVlaams kunstproject

Lees meer

Agenda
In het kader van een ChineesVlaams
kunstproject met als thema “vrede”, nam Wilfried
Vandaele, ondervoorzitter van het Vlaams
Parlement, een schilderij in ontvangst van de
Antwerpse kunstenaar J. Wagemans.

 Op 2 en 3 mei 2015 vertegenwoordigt
Vandaele als ondervoorzitter het Vlaams
Parlement op de Herdenking van 70 jaar
bevrijding van het concentratiekamp in
Dachau.
 Het bureau van het Vlaams Parlement brengt
op 2729 mei een werkbezoek aan het Schotse
Parlement.

Contact
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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