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Bescherming poldergraslanden

Na twintig jaar is er eindelijk een oplossing voor de bescherming van de poldergraslanden.
Poldergraslanden zijn biologisch waardevolle, vaak eeuwenoude, vochtige graslanden ‘met
hoogten en laagten’. Vaak werden die weiden vernietigd door ze om te ploegen, maar dat kan nu
niet meer. De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 3 juli 2015 beslist om 4.000 hectare extra
poldergraslanden te beschermen. Voor de bescherming er kwam, ging Vlaams parlementslid
Wilfried Vandaele (NVA) enkele keren flink in de clinch met minister Schauvliege. Vandaele, de
grote pleitbezorger van de bescherming, spreekt nu over een verdedigbaar compromis: “5.000
hectare was al beschermd via het Natuurdecreet. Daar komen nu 4.000 hectare poldergraslanden
bij via de landbouwregelgeving.”
Lees meer
Artikel Knack
Debat in plenaire vergadering

Nederlandse Taalunie

De recente besparingsplannen van de Vlaamse
en Nederlandse overheid hebben een impact op
de werking van een aantal VlaamsNederlandse
organisaties. Die organisaties stuurden de
Interparlementaire commissie (IPC) van de
Nederlandse Taalunie brieven waarin ze hun
bezorgdheid uitten. De IPC, onder
voorzitterschap van Wilfried Vandaele,
organiseerde op 29 juni 2015 hierover een
gedachtewisseling.
Bekijk de vergadering
http://www.emailist.be/mail/DesignNewsLetter.aspx?id=3607

Beheersovereenkomst VRT

In het Vlaams parlement werden de afgelopen
werken hoorzittingen gehouden over de nieuwe
beheersovereenkomst tussen de Vlaamse
overheid en de VRT. Mediaspecialist Wilfried
Vandaele (NVA) gaf in een artikel in De Morgen
de visie van zijn partij weer.
Lees meer
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Werkbezoek Schotland
Zeedijk Wenduine

Op 19 juni 2015 opende minister van Openbare
Werken Ben Weyts (NVA) de nieuwe zeedijk van
Wenduine. De werken werden in 9 maanden
voltooid. Ben Weyts en Wilfried Vandaele reden
de nieuwe dijk officieel in met een "billekarre".

Op 28 en 29 mei 2015 bracht een delegatie van
het Vlaams parlement een werkbezoek aan
Schotland. Ondervoorzitter Wilfried Vandaele
sprak er o.m. met ministerpresident mevrouw
Nicola Sturgeon.

Eigen Kweek
Mestactieplan

Op 10 juni 2015 keurde het Vlaams Parlement
het 5de Mestactieplan (MAP) goed. Wilfried
Vandaele onderhandelde mee namens de NVA.
Het MAP werd tegen spoedtempo door het
parlement geloodst. Vlaanderen wou immers
opnieuw enkele uitzonderingsmaatregelen
invoeren ten gunste van onze veeboeren en
daarvoor was de toestemming van Europa nodig
("derogatie"). Dat is intussen gelukt.
Tekst decreet

Europese regio's

Enkele leden van de Commissie Media van het
Vlaams Parlement brachten op 6 juli een bezoek
aan de opnameset van Eigen Kweek in
Westouter. "Eigen Vlaamse programma's maken
is niet alleen belangrijk om onze cultuur te
versterken, maar ook om kansen te geven aan
onze creatieve industrie", aldus NVA
mediaspecialist Vandaele.

Kiekeboe

Op 15 juni hield de European Alliancefractie van
het Europees Comité van de Regio's haar
jaarvergadering in het stadhuis van Aalst. Wilfried
Vandaele is plaatsvervangend lid van het Comité
van de Regio's.

Bodemsanering
Op 4 juni hield Wilfried Vandaele de
openingstoespraak op een internationaal
congres over nieuwe technieken inzake
bodemsanering. Centraal stond het project op de
Proximussite in Oostende, waar de firma
Euremtech de bodem opwarmt om er de
vervuiling beter uit te kunnen halen.

http://www.emailist.be/mail/DesignNewsLetter.aspx?id=3607

Voor Kom op tegen Kanker veilde Wilfried
Vandaele een set door de auteur gesigneerde
Kiekboealbums in verschillende talen. Het
verhaal "Alle eendjes" speelt zich af in De Haan
en Vandaele werkte hiervoor destijds als
schepen van Cultuur en Jeugd samen met
tekenaar Merho. Het hoogste bod voor de set
kwam van een fan uit Duffel.

Agenda
Zaterdagavond om 20u houdt Wilfried Vandaele
een 11 julitoespraak in zaal de Boare in De
Panne (Koningsplein 1).
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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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