13102015

Emailist template — Voorbeeld

{{view_online:Bekijk deze mail online}}

NVAlijst Vlaams Parlement klaar:
Vandaele op 3de plaats
Wilfried Vandaele kreeg de 3de plaats op de NVAlijst voor het Vlaams Parlement in West
Vlaanderen. Lijsttrekker is Vlaams viceministerpresident Geert Bourgeois. Dat beslisten de
nationale en provinciale besturen van de partij.

Bezoek Vlaams Parlement

Omgevingsvergunning

Op zaterdag 22 maart 2014 organiseert de
afdeling NVA De Haan/Wenduine voor de vierde
keer een bezoek aan het Vlaams parlement, de
Kamer en de Senaat. Er zijn nog plaatsen vrij
voor het bezoek. Interesse?

De “omgevingsvergunning” wordt goedgekeurd
in het Vlaams Parlement. Die vergunning brengt
de milieuvergunning en de stedenbouwkundige
vergunning samen in één procedure als een
project beide vergunningen nodig heeft. Wilfried
Vandaele is tevreden dat de Vlaamse regering
hierin geslaagd is.

Klik hier

Lees meer

Meer bossen nodig!

Cultuur op Radio 1

Op 18 februari nam Wilfried Vandaele in Gent
deel aan een debat over het bosbeleid in
Vlaanderen. Het debat werd georganiseerd door
de Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM), BOS
+ en Natuurpunt.

De VRT paste onlangs de programmatie van
Radio 1 aan en o.a. het cultuurprogramma 'Joos'
verdween van de radiozender. In de commissie
Cultuur van het Vlaams Parlement vroeg Wilfried
Vandaele meer uitleg aan minister Lieten.

Bekijk het fotoalbum

Lees meer
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Sigmaplan

Spoorlijn AdinkerkeDuinkerke

In de commissie Openbare Werken van het
Vlaams Parlement vroeg Wilfried Vandaele op 20
februari naar een stand van zaken van het
Sigmaplan. Dat plan bevat een aantal projecten
om Vlaanderen beter te beschermen tegen
overstromingen.

In de plenaire vergadering van de Senaat van 13
februari 2014 stelde Wilfried Vandaele een vraag
over de mogelijkheid dat de spoorlijn Adinkerke
Duinkerke opnieuw in gebruik wordt genomen.

Lees meer

Bekijk de vraag

Het Nederlands van Natalia

Werkbezoek SITA

Dat zangeres Natalia de MIA's op de VRT
presenteerde in het "beschaafd Kempens" zette
kwaad bloed bij heel wat kijkers. "Natalia is een
schitterende zangeres, maar presentatoren op de
VRT moeten de standaardtaal gebruiken", aldus
Wilfried Vandaele.

Op maandag 24 februari bracht een NVA
delegatie een werkbezoek aan het
recyclagebedrijf SITA in de haven van
Antwerpen.

W. Vandaele met kabinetschef M. Andries en fractieleider M.
Diependaele

Lees meer

Werkbezoek 100 jaar Groote Oorlog

http://www.emailist.be/mail/DesignNewsLetter.aspx?id=1367
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De commissie Toerisme en Onroerend erfgoed
brachtten op 21 en 22 februari een werkbezoek
aan de Westhoek om de (gesubsidieerde)
projecten te bezoeken die de oorlog van 1418
herdenken

 27/02/2014: Debat SABAM, Brussel
 17/03/2014: Debat 11.11.11, Zaal Roma,
Antwerpen
 21/03/2014: Debat over de werking van de
provincies, Gistel
 31/03/2014: Debat Landmeters, Kruishoutem
 01/04/2014: Het Grote Waterdebat (Vlario),
Antwerpen
 01/04/2014: Debat over
volwassenenonderwijs, Provinciehuis
Boeverbos, Brugge

Ingetogen moment in Poperinge.

Contact
Epost: wilfried.vandaele@vlaamsparlement.be
Webstek: www.wilfriedvandaele.be en www.vandaelestreken.be
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