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3e informatieavond energieeiland voor de kust

Op vrijdag 5 december houdt NVA De HaanWenduine voor de derde keer een informatieavond
over kunstmatige eilanden voor onze kust. De plannen om eilanden voor de kust te bouwen,
werden eerder vanuit verschillende invalshoeken besproken: mogelijke gevolgen voor de
stromingen, het leven in de zee, het toerisme...
Op deze derde, wellicht afsluitende, informatieavond willen wij nu o.a. de mensen aan het woord
laten die klaar staan om de plannen voor een energieeiland voor De HaanWenduine uit te voeren.
Het gaat dan om de baggersector en de energiesector. Iedereen is welkom op vrijdagavond 5
december om 20u in zaal d’Annexe (Leopoldlaan 24, De Haan). De toegang is kosteloos.
Bekijk de uitnodiging

Overleg Mestactieplan

Op 12 november stelde Wilfried Vandaele een
vraag in het parlement aan minister van
Leefmilieu Joke Schavuliege over het opstappen
van de milieubeweging uit het overleg over het
nieuwe Mestactieplan.
Bekijk de vraag
Lees het verslag

Studiedag Poldergraslanden

Op 18 november waren ruim 200 mensen
http://www.emailist.be/mail/DesignNewsLetter.aspx?id=2193

Sport op VRT

Volgens mediaspecialist van de NVA Wilfried
Vandaele is het geen goed idee om bij de VRT te
besparen op de minder populaire sporten. Dat
had de Raad van Bestuur gesuggereerd.
Lees meer

China & Koerdistan

Als ondervoorzitter van het Vlaams parlement
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aanwezig op de studiedag 'Poldergraslanden in
de kijker', georganiseerd door Natuurpunt en de
Bond Beter Leefmilieu. Wilfried Vandaele gaf een
uiteenzetting over de politieke context van het
dossier van de Poldergraslanden.

ontving Wilfried Vandaele op 7 november kwam
een delegatie van het Koerdisch parlement. Op
20 november ontving Vandaele een delegatie
van het Chinees parlement voor een
gedachtewisseling over milieu en energie.

Lees meer

Bekijk de foto's

Klimaatbeleid

Verbod warrelnetten

Enkele NVAparlementsleden schreven een
opiniestuk over de intenties van de partij inzake
klimaat en energie.

Wilfried Vandaele (NVA) ijvert al enkele jaren
voor een verbod op het gebruik van warrel en
kieuwnetten door de sportvisserij. Het verbod
werd opgenomen in het huidige regeerakkoord
en goedgekeurd door de Vlaamse regering op 7
november.

Lees het opiniestuk

Lees meer
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