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Hoorzitting besparingen VlaamsNederlandse samenwerking

Op maandag 9 maart hield de Interparlementaire Commissie (IPC) van de Nederlandse Taalunie in
het Vlaams Parlement een hoorzitting over de gevolgen van de besparingsvoorstellen van de
Vlaamse en Nederlandse regeringen voor organisaties die grensoverschrijdend samenwerken.
Wilfried Vandaele, voorzitter van de IPC van de Nederlandse Taalunie, leidde de hoorzitting in
goede banen. Tijdens de zitting kondigden de leden van een van de aanwezige organisaties, de
Commissie van het Cultureel Verdrag VlaanderenNederland, hun ontslag aan. Wilfried Vandaele
stelde hierover een vraag aan ministerpresident Geert Bourgeois. Vandaele was destijds mede
auteur van het Cultureel Verdrag en was er de eerste algemeen secretaris van. Hij bleef dat tot hij
parlementslid werd.
Herbekijk de zitting
Bekijk de vraag

Zwemwaterkwaliteit

Op een parlementaire vraag van Wilfried
Vandaele (NVA) antwoordde minister van
Leefmilieu Joke Schauvliege dat 29 zwemzones
aan de Vlaamse Kust in 2014 een "uitstekende"
waterkwaliteit hadden en 13 zones een "goede".
Lees meer

Klara

http://www.emailist.be/mail/DesignNewsLetter.aspx?id=2440

Duurzame visserij

De Stichting Duurzame Visserijontwikkeling
(SDVO) moet van Europa subsidies terugbetalen
aan de federale overheid maar niet aan
Vlaanderen. Dat zei Vlaams minister Joke
Schauvliege, bevoegd voor visserij, op een vraag
van Wilfried Vandaele. Vandaele drong er in het
verleden al herhaaldelijk op aan dat het dossier
uitgespit zou worden. Hij krijgt nu gelijk van
Europa.
Lees het verslag
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Omzendbrief IHD/PAS

Op 4 februari stelde Wilfried Vandaele een vraag
aan minister van Media Sven Gatz over het
terugschroeven van de cultuuropnames van
concerten e.d. door Klara.
Lees het verslag

Boomplantactie

Om de gemeenten en provincies uit te leggen
hoe ze moeten omgaan met
vergunningsaanvragen van (landbouw)bedrijven
in kwetsbare natuurgebieden, keurde de
Vlaamse regering eind januari een rondzendbrief
goed. Eind februari was die rondzendbrief nog
niet verstuurd naar de gemeenten. Wilfried
Vandaele stelde hierover een vraag aan minister
Schauvliege. Zij gaf hem gelijk en verstuurde de
rondzendbrief enkele dagen later.
Lees meer
Bekijk de vraag

Overleg met Landbouw
In LoReninge hebben Wilfried Vandaele en
Danielle GodderisT’Jonck deelgenomen aan
een boomplantactie van Bos+, een organisatie
die zich inzet voor het bosbehoud. Om haar
papierverbruik tijdens de verkiezingscampagne
van vorig jaar te compenseren, sponsort de NVA
de aanplant van ruim één hectare nieuw bos.
Lees meer

Warrelnetten
Op vrijdag 13 maart keurde de Vlaamse regering
het verbod op het gebruik van warrelnetten of
kieuwnetten goed. Vandaele had dat verbod
laten opnemen in het regeerakkoord. Hij ging op
21 maart op bezoek bij strandvissers om de
problematiek te bespreken. De strandvissers zijn
zelf vragende partij om een heldere, uniforme
regeling te hebben waar ze zich aan kunnen
houden om vervolgens hun hobby ongestoord te
kunnen beoefenen.

Debatten
 24 maart 2015, 11u30 13u, Debat Vlario,
Antwerp Expo

Op zaterdag 7 maart ontving Wilfried Vandaele ’s
ochtends een 7koppige delegatie van ABS. Zij
kwamen de problemen toelichten die zij hebben
met het landbouwbeleid en met een aantal
milieu en natuurmaatregelen. In de namiddag
ging Vandaele op bezoek bij landbouwers die te
maken hebben met de uitbreiding van het Zwin.
Zij vrezen vooral dat hun percelen zullen verzilten
door het zoute water dat het Zwin zal
overspoelen.
Op 21 maart bracht Wilfried Vandaele, vergezeld
van landbouw en milieuspecialisten, een
werkbezoek aan enkele landbouwers in De Haan
en omstreken. Gespreksonderwerpen waren o.m.
“de rode en oranje brieven” en de historisch
permanente graslanden.

Interparlementaire Unie

 27 maart 2015, 14u3017u, Debat Vereniging
Vlaamse Polders en Wateringen, Administratief
Centrum Zuid, Gent

Wilfried Vandaele (NVA) werd eind 2014
aangeduid als voorzitter van de
Interparlementaire Unie BelgiëNederland.
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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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