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Natuur én Landbouw !

Om de Europese “Instandhoudingsdoelstellingen” voor fauna en flora te halen, moet een aantal
landbouwbedrijven hun stikstofuitstoot drastisch verminderen. NVA wil landbouw én milieu
helpen, zegt Vlaams parlementslid Wilfried Vandaele, die voor de NVA de leefmilieudossiers
coördineert. Tegelijk maakt hij zich sterk dat het aantal landbouwbedrijven dat in de problemen
komt, kan worden gehalveerd.
Lees meer

Het Zwin

De Vlaamse Regering heeft het ruimtelijk
Uitvoeringsplan Zwinpolders goedgekeurd. Dat
legt nu definitief vast wat natuur is en wat
landbouwgebied. Vlaams parlementslid Wilfried
Vandaele volgt het dossier al enkele jaren op de
voet en gaf een reactie aan FocusWTV.
Bekijk het fragment

Studiedag Standaardnederlands

Op maandag 19 januari hield de
Interparlementaire Commissie van de
Nederlandse Taalunie een hoorzitting over
Standaardnederlands in de media en de politiek.
Voorzitter van de Interparlementaire commissie,
Wilfried Vandaele, leidde de hoorzitting en het
debat in goede banen.
Bekijk het fragment

Warrelnetten
Werkbezoek VRT

Op 30 januari keurde de Vlaamse regering een
verbod goed op het gebruik van warrelnetten en
kieuwnetten in de Vlaamse strandzone ter
bescherming van de zeezoogdieren. Wilfried
Vandaele zette dit dossier in het regeerakkoord
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De commissie Media van het Vlaams parlement
bracht op 30 januari een werkbezoek aan de
VRT. De VRT lichtte haar besparingsplannen en
toekomstvisie toe.
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en is tevreden dat er nu eindelijk een oplossing
komt.
Lees meer

Bekijk het fotoalbum

Comité van de Regio’s
Klara
De website van de VRT vervalst met haar
geschreven interviews de concurrentie. De regels
mogen best wat duidelijker, vindt NVA
mediaspecialist Wilfried Vandaele. Minister Gatz
zegt begrip te hebben voor de bekommernissen
van Vandaele.
Lees meer

Agenda en toespraken
 8 februari om 10u30, Nieuwpoort: toespraak
voor NVA Nieuwpoort

Wilfried Vandaele is aangewezen als
plaatsvervangend lid van het Comité van de
Regio’s. Dat comité is een onderdeel van de
Europese Unie. De NVA maakt er deel uit van de
fractie Europese Alliantie, die op 4 februari haar
installatievergadering hield.

 8 februari om 15u, Rotterdam: 20 jaar
Cultureel Verdrag VlaanderenNederland

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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