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NVA De Haan steunt Music for Life
In het kader van Music for Life besloot NVA WestVlaanderen de mucopatiënten van het
Zeepreventorium in De Haan te steunen. De NVA afdeling in De Haan steunt de actie en staat op
vrijdag 20 december tussen 17u en 21u op de kerstmarkt in De Haan.
Lees meer

Luchthaven Oostende

Belastingen De Haan

De exploitatie van de regionale luchthaven in
Oostende werd dit voorjaar toegewezen aan het
Franse bedrijf EGIS. Nadat minister Crevits in
oktober toelichting kwam geven over het dossier,
rezen er onduidelijkheden over enkele cijfers. Het
Rekenhof bracht onlangs verslag uit aan het
parlement. Vandaele (NVA) stelt zich vragen bij
het dossier.

In de verkiezingsfolders vorig jaar blies Bewust
hoog van de toren dat het geen belastingen zou
verhogen. We zijn een jaartje verder en de ene
belastingverhoging volgt op de andere. De
meerderheid in De Haan legt aan de
gemeenteraad donderdag een hele serie
belastingverhogingen voor. Wilfried Vandaele (N
VA/Samen) spaart zijn kritiek niet.

Lees meer

Lees meer

Nog veel vragen bij kunstmatige
eilanden

VRT op sp.acongres?

Op het tweede congres over Superstormen in
Blankenberge werd er opnieuw een boompje
opgezet over de mogelijke bouw van kunstmatige
eilanden voor onze kust. Wilfried Vandaele,
Vlaams volksvertegenwoordiger en
gemeenschapssenator (NVA), volgt dit dossier al

Cobra.be, onderdeel van de Vlaamse openbare
omroep, stond als officiële sponsor op de affiche
van het Festival van de Gelijkheid. Dat festival
vormde het voorprogramma van het sp.acongres
van begin december in de Vooruit in Gent.
Wilfried Vandaele stelde hierover een
parlementaire vraag aan minister Lieten.
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jaren op de voet en bestookte zowel federaal
minister Vande Lanotte als Vlaams minister
Crevits al herhaaldelijk met vragen over het
thema.

Lees meer

Lees meer

Agenda
Bhaalu

Wilfried Vandaele aan het woord:

Bhaalu gaat in tegen het decreet signaalintegriteit
en moet dus afspraken maken met de omroepen.
Dat bleek uit het antwoord van minister Lieten op
een vraag van Vlaams parlementslid Wilfried
Vandaele (NVA). Bhaalu is de nieuwe
"collectieve videorecorder waarmee je onbeperkt
tvprogramma's kunt opnemen en herbekijken.

 16 januari 2014: San Sebastian (Baskenland),
over taalbeleid
 26 januari 2014: voor NVA Koksijde

Lees meer

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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