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9/10 voor Vandaele
Op 16 mei 2014 gaf ook de Krant van WestVlaanderen punten aan de WestVlaamse
parlementsleden. Van alle Vlaamse volksvertegenwoordigers van de provincie scoorde Wilfried
Vandaele het hoogst: 9 op 10. Met als vermelding: “hij heeft lang moeten wachten om parlementair te
worden, maar nu hij het is, stààt hij er”.
Eerder was Vandaele volgens de quotering van De Morgen en de website “zewerkenvoorjou.be” i.s.m.
de Universiteit Antwerpen, ook al de actiefste WestVlaming in het Vlaams parlement. Ook De
Standaard had het over “een stem waarmee rekening wordt gehouden” (26 maart 2014) en Het
Nieuwsblad schreef “Vandaele kent zijn dossiers en werkt hard” (9 mei 2014)

Waterproblematiek

Bescherming bos

Op 14 mei debateerde Wilfried Vandaele op de
regionale omroep FocusWTV over de
waterproblematiek in WestVlaanderen.

Op de valreep, een uur voor de laatste zitting van
het Vlaams Parlement, bereikte de meerderheid
van CD&V, SP.A en NVA een akkoord over het
nieuwe Natuurdecreet. Zo werd een stap vooruit
gezet wat de bescherming van waardevol bos
betreft. Wie voortaan waardevol bos kapt, moet
dat maal 3 compenseren. Als men 1 ha kapt,
moet men 3 ha nieuw bos aanplanten. Of een 3
keer hogere “boete” betalen aan het
boscompensatiefonds. Voor ontbossingen boven
de 3 ha, kan men er zich trouwens niet langer
vanaf maken met het betalen van een “boete”,
maar moet men daadwerkelijk nieuw bos
aanplanten.

Bekijk het fragment

Omgevingsvergunning
Het Vlaams parlement keurde de
“omgevingsvergunning” goed. Daardoor worden
de milieuvergunning en de stedenbouwkundige
vergunning samengebracht. Dat moet
eenvoudiger procedures mogelijk maken.
Lees meer
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In tvjournaal

Poldergraslanden

Op 20 mei zond het vrtjournaal een
gedachtewisseling uit tussen Wilfried Vandaele
en minister van Leefmilieu Joke Schauvliege.
Beiden wandelden een uur lang door het
natuurgebied Bourgoyen in Mariakerke (Gent) en
hadden het over de verwezenlijkingen en
gemiste kansen van het milieubeleid de voorbije
5 jaar. De vrt zond hier enkele minuten van uit.

Ook voor de bijzonder waardevolle
poldergraslanden bereikten de
meerderheidspartijen op de valreep een politiek
akkoord. De Vlaamse regering zal de lijst van
bijzonder waardevolle graslanden voorlopig
vaststellen, waarna een openbaar onderzoek
volgt. Daarna volgt de definitieve vaststelling, met
rechtsgevolgen (verbod op omploegen of
vergunning nodig).

Bekijk het fragment

Lees meer

Rubiconfonds

Premies Concessies

Omdat we door de opwarming van de aarde in de
toekomst een hogere neerslag verwachten, is het
belangrijk dat bepaalde gebieden (bv. valleien)
kunnen overstromen zonder dat er schade wordt
berokkend. Daarom is het beter dat er in
bepaalde zones niet meer gebouwd wordt. Om
de mensen die hier nadeel van ondervinden, te
vergoeden, kan voortaan geput worden uit het
Rubiconfonds. Dat fonds zal 100120 miljoen
euro bevatten. Minister Muyters nam deze
beslissing mede op aandringen van Wilfried
Vandaele.

Onder impuls van toenmalig schepen Wilfried
Vandaele werd enkele jaren geleden een
“herwaarderingsplan” opgesteld voor de typische
gebouwen in het beschermd dorpsgezicht De
Haan Concessie. Na de goedkeuring van het
plan door minister Bourgeois in 2012, kwamen er
subsidies beschikbaar voor onderhoud en
restauratie. Inmiddels werden door de Vlaamse
overheid al 75 premiedossiers goedgekeurd,
voor een totaal bedrag van meer dan 710.000
euro.

Lees meer

Lees meer

Verkiezingen 25 mei 2014
De campagne zit er stilaan op. Alle kandidaten zetten hun beste beentje voor en honderden
vrijwilligers waren druk in de weer. Het resultaat van zoveel inzet kennen we zondag. Intussen toch al
een welgemeend “dank je wel “ aan alle medewerkers.
Wilfried Vandaele haalde de laatste campagneweek nog een oud paard van stal: zijn kever. En in de
loods vond het campagneteam ook nog een rebus terug.
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Wie, nostalgisch geworden van deze beelden, nog een blik wil werpen op de destijds zeer gesmaakte
website www.vandaelestreken.be, kan dat.

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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