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"Wilfried Vandaele is een uitstekend milieuparlementslid"
(Wouter Deprez in Ter Zake, 8 oktober 2015)

Klimaatakkoord
Om de klimaatdoelstellingen te behalen moet Vlaanderen, samen met de andere gewesten en de
federale overheid een klimaatakkoord sluiten om de lasten en de lusten te verdelen. Het
ontwerpakkoord bevat voor de NVA nog punten die herbekeken moeten worden om te komen tot
een uitvoerbaar en rechtvaardig klimaatakkoord. Vlaams parlementslid Wilfried Vandaele lichtte
op 27 oktober in het actualiteitenprogramma De Afspraak het standpunt van de NVA toe. Zondag
1 november zat hij hierover ook in debat in de Zevende Dag.

Herbekijk De Afspraak
Herbekijk De Zevende Dag

Prijs der Nederlandse Letteren

Debat over VRT op Zevende Dag

Op 8 oktober werd, in aanwezigheid van enkele
honderden gasten, in het koninklijk paleis in
Brussel de Prijs der Nederlandse Letteren
uitgereikt aan Remco Campert.
http://www.emailist.be/mail/DesignNewsLetter.aspx?id=3972
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Wilfried Vandaele, voorzitter van de
Interparlementaire Commissie van de
Nederlandse Taalunie, stelt de eregasten, onder
wie Nederlandse en Vlaamse ministers en
diplomaten van Aruba, Curaçoa, Suriname en
SintMaarten, voor aan de koning en de
koningin.

De VRT presenteerde begin september haar plan
om de nodige besparingen te kunnen
doorvoeren. Op 4 oktober nam mediaspecialist
Wilfried Vandaele (NVA) deel aan het debat
hierover in De Zevende Dag.

Taalcongres

Vlaams krantenlandschap

Op 10 oktober 2015 organiseerde een aantal
Nederlandse en Vlaamse organisaties, i.s.m. de
Nederlandse Taalunie, het Taalcongres in het
Vlaams Parlement. Wilfried Vandaele, voorzitter
van de Interparlementaire Commissie van de
Nederlandse Taalunie, hield de
openingstoespraak.

Herbekijk het debat

De afgelopen jaren was er een sterke
concentratie in het medialandschap in
Vlaanderen. Nog slechts een paar sterke
groepen blijven over. Verscheidenheid blijft
echter noodzakelijk, ook in de berichtgeving in de
kranten. Naar aanleiding van de resultaten van
het onderzoek van Steunpunt Media, stelde
Wilfried Vandaele een parlementaire vraag.
Lees het verslag

Het Groene Boekje
Milieuprijs voor Golf De Haan

Het golfterrein in De Haan is jarenlang een
zorgenkindje geweest: omdat het in beschermd
duinengebied ligt, bestonden er ooit plannen om
het terrein te verleggen naar een andere plaats
aan de Vosseslag. Wilfried Vandaele spande zich
in om de golf te behouden, maar vroeg in ruil dat
er inspanningen zouden komen op milieugebied.
Die inspanningen gebeurden intussen en de golf
kreeg er op 26 oktober zelfs de BailletLatour prijs
voor.

De nieuwe woordenlijst van de Nederlandse
Taal, Het Groene Boekje, werd op 12 oktober
2015 voorgesteld in het Vlaams Parlement.
Wilfried Vandaele, ondervoorzitter van het
Vlaams Parlement, hield het welkomstwoord.

Lees meer

Agenda
Radiolandschap
Mediaspecialist Wilfried Vandaele gaf op 7
november een interview voor Radio Centraal
(Antwerpen) over het Vlaamse radiolandschap en
de op til zijnde herverdeling van de frequenties.
http://www.emailist.be/mail/DesignNewsLetter.aspx?id=3972

 1516 november: congres Europese audio
visuele richtlijn, Riga.
 20 november: gastspreker viering “60 jaar
VUNVA Gistel”, zaal Zomerloos, 19.30u.
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Herbeluister het interview

 28 november: toelichting
“Omgevingsvergunning”, Ter Elst, Edegem,
11.30u.

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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