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Een goed en gezond 2015 !

2014 loopt op zijn laatste beentjes. Een goed moment om u en uw familie een goed en gezond
nieuw jaar toe te wensen. Het was een jaar met verkiezingen en regeringsvormingen. Voor mijn
partij, de NVA, en voor mezelf bracht 2014 goede resultaten en nieuwe uitdagingen. Het beleid dat
de nieuwe regeringen vanaf 2015 voeren, wil de uitgaven en de schulden van de overheid
verminderen zodat wij de toekomst van onze kinderen veilig kunnen stellen. De broeksriem
aanhalen is nooit plezierig. Het is leuker voor een politicus om geschenkjes te kunnen uitdelen dan
te moeten besparen. De Vlamingen beseffen dat er iets moet gebeuren en zijn bereid inspanningen
te doen. Het doel is dat de economie zuurstof krijgt, meer mensen aan het werk kunnen, en meer
mensen het daardoor ook beter krijgen. Voor de zwaksten in de samenleving en de
zorgbehoevenden worden niet minder, maar meer middelen geïnvesteerd.
Met dit perspectief voor ogen steken we in 2015 met zijn allen een tandje bij ! Maar eerst toch even
rust bij de kerstboom, met vrienden en familie genieten van een goed glas en een goede babbel.
Dat wens ik jullie alvast toe voor de komende dagen !

Energieeiland

Klimaatdebat

De NVA van De HaanWenduine hield op 5
december haar derde informatieavond over het
thema “kunstmatige eilanden voor de kust”. Nu
ging het specifiek over het “energieatol”. Uit de
plannen van iLand, een initiatief van baggeraar
DEME, blijkt dat het eiland op 5 km voor de kust
van De Haan komt, van aan het Zeepreventorium
tot aan de Cabane (Wenduine).

Aangespoord door de oproep van enkele
bekende Vlamingen om de klimaatproblematiek
ernstig te nemen vond in het Vlaams Parlement
een actualiteitsdebat plaats. Wilfried Vandaele
vertolkte er de NVAvisie. Vandaeles
tussenkomst begon met enige ironie die niet door
alle parlementsleden meteen werd gevat.

Lees meer
www.kusteilanden.be

Uitbreiding Zwin

http://www.emailist.be/mail/DesignNewsLetter.aspx?id=2243

Lees meer
Bekijk tussenkomst

Voedselverspilling
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De uitbreiding van het Zwin wil maar niet vlotten.
Van de 94 hectare die verworven zou moeten
worden, zijn vandaag nog altijd maar 1 hectare
effectief verworven. Dat kan de afspraken met
Europa en Nederland in gevaar brengen, meent
Vlaams Parlementslid Wilfried Vandaele (NVA).
Lees meer

Alle partijen in het Vlaams Parlement, hebben in
het Vlaams Parlement een resolutie ingediend
waarin ze de Vlaamse regering vragen om actie
te ondernemen tegen de voedselverspilling.
Wilfried Vandaele ondertekende namens NVA
de resolutie.
Lees meer

Hoorzitting Standaardnederlands
Ondertiteling VRT

Op maandag 19 januari houdt de
Interparlementaire Commissie van de Taalunie
een openbare hoorzitting over het gebruik van
Standaardnederlands in de media en politiek.
Wilfried Vandaele zit de hoorzitting voor.
Geïnteresseerden zijn welkom! Wel vooraf
inschrijven via hoorzitting@taalunie.org.

Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried
Vandaele pleit ervoor dat de openbare omroep
niet alleen de programma’s die hij uitzendt
ondertitelt, maar ook de beelden die hij op zijn
websites plaatst. Die vraag wordt al langer
gesteld door doven en slechthorenden.

Bekijk de uitnodiging

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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