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Ondervoorzitter Vlaams parlement
Het Vlaams parlement duidde op 25 juni de leden van het Bureau aan. Het
Bureau is het dagelijks bestuur van het parlement, dat onder meer instaat voor
het beheer van de gebouwen, de financiën, de personeelszaken en de
ontvangst van buitenlandse delegaties. Jan Peumans (NVA) werd voorlopig
bevestigd als voorzitter van het parlement, NVA mocht ook een ondervoorzitter
aanduiden en zo werd Wilfried Vandaele tweede ondervoorzitter. Derde
ondervoorzitter is Herman De Croo en vierde ondervoorzitter Renaat Landuyt.
Lees meer

Eedaflegging Vlaams Parlement en Senaat

Beneluxtrein

Op 17 juni 2014 heeft Wilfried Vandaele de eed
afgelegd als Vlaams volksvertegenwoordiger.
Op 3 juli legde hij ook opnieuw de eed af als
senator. Vorig jaar volgde hij in de Senaat Bart
De Wever op toen die burgemeester van
Antwerpen werd. Nu stuurt de NVA Vandaele
opnieuw naar de Senaat.

Wilfried Vandaele verzette zich destijds heftig
tegen het schrappen van de Beneluxtrein, de
verbinding tussen Brussel en Amsterdam. Hij
bleef ijveren voor een vlotte en snelle verbinding
tussen beide hoofdsteden. Blijkbaar komt die er
nu opnieuw.

Bekijk fotoalbum

Lees meer

Project Manitoba Wenduine

RUP recreatie Vosseslag

Op 6 juli stelde Matexi het project De Zandparel
aan de Manitobawijk in Wenduine voor. Het was
toenmalig schepen van Ruimtelijke Ordening
Wilfried Vandaele die de plannen voor dit bijna 2
ha grote woonuitbreidingsgebied destijds
behandelde. 1/4 van de te bouwen woningen zijn
"sociale woningen". Ook geldt de verplichting dat
de huizen niet als tweede verblijf, maar enkel als

Om de bedrijfsmatige uitbating van
kampeerzones ook in de toekomst te verzekeren
en de versnippering van de terreinen door de
verkoop van “vissershuisjes” enigszins te
beperken, stelde Wilfried Vandaele als schepen
van Ruimtelijke Ordening destijds verschillende
ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) op.
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hoofdverblijfplaats dienen.
Info: kris.parmentier@matexi.be, 0475 31 50 95.
Project Vanhoorenstraat Vosseslag
Aan de Vosseslag, tussen de George
Vanhoorenstraat en de Noordstraat, komt er een
verkaveling van 60 woningen. Op 26 juni keurde
de gemeenteraad de wegenaanleg goed. Dit op
een terrein van 2,5 ha. 12 woningen zullen
“sociale woningen” zijn. Ook voor het project aan
de Vosseslag geldt de verplichting dat wie er
bouwt, er zijn hoofdverblijfplaats moet nemen
(dus geen tweede verblijven).
Info: gemeente De Haan, dienst ruimtelijke
ordening, 059/242124.
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