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Betaalbaar wonen op de helling
Het Belgisch Grondwettelijk Hof plaatst twee belangrijke onderdelen van het Vlaamse Grond en
Pandendecreet op de helling. Enerzijds dat privéverkavelaars en –promotoren in grote projecten
verplicht worden een deel van hun terrein voor te behouden voor sociale woningen. Anderzijds dat
gemeenten in een aantal gevallen voorrang kunnen geven aan mensen die een “band met de
streek” kunnen aantonen. Als gewezen schepen van Ruimtelijke Ordening van De Haan spande
Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (NVA) zich hard in voor “betaalbaar wonen”
aan de kust. Hij vraagt dat de Vlaamse regering en de gemeenten het been stijf houden.
Lees meer

Kritiek Rekenhof op Maritieme Toegang
Rechtszekerheid én inspraak voor grote
investeringsprojecten
Deze zomer plaatste het Grondwettelijk Hof 70
ruimtelijke planningsinitiatieven op de helling. De
meerderheidsfracties in het Vlaams parlement
vonden een oplossing om rechtsonzekerheid en
chaos te voorkomen. Hoofdindiener van het
voorstel van decreet is Wilfried Vandaele.
Lees meer

Het Rekenhof heeft voor de periode 20102011 de
verrekeningen onderzocht bij werken in opdracht
van de afdeling Maritieme Toegang (AMT) van de
Vlaamse overheid. In 16 van de 36 onderzochte
dossiers werd het oorspronkelijke budget met
meer dan 30% overschreden. Vlaams
parlementslid Wilfried Vandaele steekt zijn
ongenoegen niet onder stoelen of banken.
Lees meer

Aankoop natuurgebieden
Verschraling medialandschap

In de commissie Leefmilieu stelde Wilfried
Vandaele een vraag over het subsidiesysteem
Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele voor terreinbeherende verenigingen die
(NVA) ondervroeg in de plenaire zitting van het
natuurgebieden willen aankopen.
Vlaams parlement Vlaams minister van Media
Ingrid Lieten over de plannen van Mediahuis om
Lees meer
205 banen te schrappen.
Bekijk de actuele vraag
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Lees meer

Agenda

Congres "Confederalisme"
Samen met Kamerlid Daphné Dumery is Wilfried
Vandaele voor de provincie WestVlaanderen
trekker voor het NVAcongres over
confederalisme dat begin 2014 plaatsheeft. 650 N
VAleden uit WestVlaanderen kwamen op 7
november luisteren naar een toelichting in het
Concertgebouw in Brugge. Wilfried Vandaele hield
de inleiding, in zijn typische humoristische stijl.

Wilfried Vandaele dezer dagen aan het woord:
22/11: CIBcongres Kursaal Oostende, debat
over huurwetgeving
22/11: NVAledenvergadering Diksmuide
24/11: NVAledenvergadering Middelkerke
25/11: NVAledenvergadering Oudenburg
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