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Bezoek waterzuivering Vlissegem
Op voorstel van Wilfried Vandaele, lid van de commissie Leefmilieu in het Vlaams Parlement en
gemeenteraadslid, biedt Aquafin op zaterdag 6 september 2014 de mogelijkheid aan de inwoners van
Vlissegem, maar ook aan andere belangstellenden, om de nieuwe waterzuiveringstallatie in Vlissegem
te bezoeken. Die bevindt zich aan de Vijfwegestraat, tussen de dorpskern en kapsalon Charisma. Het
afvalwater van de Vlissegemse gezinnen wordt daar sinds kort gezuiverd. De mensen van Aquafin
leggen uit hoe zo'n zuiveringsproces verloopt en tonen hoe alles werkt. Het is de eerste keer dat
Aquafin bezoekers toelaat op het terrein in Vlissegem. Er zijn rondleidingen om 13u, 13u30, 14u,
14u30, 15u, 15u30. Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk. Dat kan via contact@aquafin.be of via het
telefoonnummer 03/450 45 45.

Extremisten op VRT

Warrelnetten en graslanden

Op vraag van het NVApartijbestuur schreven
fractievoorzitter Matthias Diependaele en Wilfried
Vandaele in De Standaard een opiniestuk over
het optreden van moslimextremist Anjem
Choudary in Terzake. Hij vergoelijkte de moord
op de Amerikaanse journalist James Foley en
noemde de sharia superieur aan onze westerse
principes van recht en democratie. De NVA vindt
dat de openbare omroep uiteraard alle meningen
aan bod mag en zelfs moet laten komen, ook al
druisen die in tegen wat wij in onze samenleving
aanvaardbaar achten. In de bewuste Terzake
aflevering echter werd volgens de NVA te weinig
duiding gegeven.

Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord bepaalt dat
er een verbod komt op het gebruik van
warrelnetten voor de recreatieve strandvisserij.
Dit o.m. om de bijvangst van bruinvissen te
stoppen. Ook herhaalt het regeerakkoord dat de
historischpermanente poldergraslanden
beschermd moeten worden. Dat was reeds
overeengekomen in de vorige regering, maar
wordt nu bevestigd. Wilfried Vandaele
verdedigde beide thema’s aan de
onderhandelingstafel.

Lees het opiniestuk.
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