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Lezing in Baskenland
Op 16 en 17 januari was Vlaams volksvertegenwoordiger en senator Wilfried Vandaele
gastspreker aan de universiteit van Donostia in Baskenland. Voor een 200koppig publiek van
vooral gemeentelijke en regionale ambtenaren kwamen verschillende thema's aan bod m.b.t. "taal
en territorium". Vandaele gaf een lezing over "taalcriteria als middel om de samenleving te
organiseren". Hij had het over de wettelijke verankering van het Nederlands als taal van het
gerecht, het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven.
Lees meer

Ronde Tafel klimaatproblematiek

Budget De Haan

Wilfried Vandaele organiseerde op 14 januari
2014 een Ronde Tafel over de
klimaatproblematiek met gastsprekers van de
Bond Beter Leefmilieu en 11.11.11.

De komende jaren zal het gemeentebestuur de
beschikbare reserves langzaam maar zeker
opeten. "We komen niet in het rood terecht, maar
we schuiven de komende vijf jaar wel van het
hellend vlak naar beneden", aldus oppositieleider
Wilfried Vandaele.

Bekijk het fotoalbum

Lees meer
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De Haan wil geen volkstuintjes
Randstad trekt spot terug

Een reclamespot van Randstad na de WO Iserie
'In Vlaamse Velden' op Eén, zette kwaad bloed bij
Wilfried Vandaele. Anderen traden zijn stelling bij
en de spot werd van het scherm gehaald.

Volgens NVA/Samen zijn in De HaanWenduine
voldoende terreinen voorhanden waar
volkstuintjes kunnen komen. Fractievoorzitter
Wilfried Vandaele diende hiertoe een voorstel in
maar Bewust stemde het weg.

Lees meer

Leer meer

Telenet

Electrawinds

Telenet heeft naast plannen om De Vijver Media
met de commerciële zenders VIER en VIJF te
kopen, ook 900 miljoen euro veil voor de tv
rechten van de Jupiler Pro League.
Mediaspecialist van de NVA Wilfried Vandaele
vreest een verschraling van het aanbod door het
ontstaan van een mogelijke nieuwe mediagigant.

De biostoomcentral van Electrawinds in
Oostende komt voor 70% in handen van het
Limburgse Bionerga. De bedoeling is om over te
schakelen naar de verbranding van gewoon
huishoudelijk afval. Wilfried Vandaele stelde
hierover een actuele vraag aan minister
Schauvliege.

Lees meer

Lees meer
Bekijk de actuele vraag

Actie Music For Life

Toespraken Wilfried Vandaele

Op 17 december 2013 hield de NVA van De
Haan op de kerstmarkt een actie ten voordele van
de mucoviscidosepatiënten van het
Zeepreventorium. Dit in het kader van Music For
Life. Alle NVAacties voor Music For Life
brachten in totaal 33 000 euro op.

 24 januari 2014 om 20u in Tielt

Lees meer

http://www.emailist.be/mail/DesignNewsLetter.aspx?id=1221

 24 januari 2014 om 21u30 in Heuvelland
 26 januari 2014 om 11u30 in Koksijde
 26 januari 2014 om 13u in Koekelare
 9 Februari 2014 om 11u in Zonnebeke
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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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