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Vragen bij schaliegas

Succesvolle avond kusteilanden

Er komen voorlopig geen boringen naar schaliegas in Vlaanderen. Dat bleek uit het
antwoord van minister Schauvliege tijdens een bespreking in de commissie
Leefmilieu. Wilfried Vandaele: "De NVA is blij met deze verduidelijking. Er was de
afgelopen maanden immers nogal wat onduidelijkheid en ongerustheid ontstaan."

Op vrijdag 27 september organiseerde NVA De HaanWenduine een tweede
informatieavond over het thema 'Eilanden voor de kust?'. Ruim 300 aanwezigen
kregen eerst een uiteenzetting van Wilfried Vandaele en daarna bracht Raoul van
Lambalgen (hoofd project Windenergie van Electrawinds) een overzicht van de
windenergieprojecten op zee. Meer foto's

Uit eerdere besprekingen in het parlement bleek dat CD&Vminister Schauvliege en
ministerpresident Peeters er een andere interpretatie op nahielden over een onlangs
verleende "opsporingsvergunning" voor schaliegas.
Lees meer

Baggerspecie op garnaalgronden
Landbouwers goed op digitale weg
De Vlaamse overheid wil dat zoveel mogelijk formaliteiten en aanvragen in de
toekomst niet langer op papier gebeuren, maar digitaal. Dat maakt de verwerking
makkelijker, het is tijdbesparend en milieuvriendelijker. Wilfried Vandaele (NVA)
zocht uit hoe dat zit bij het Agentschap Landbouw en Visserij. Het had zich tot
streefdoel gesteld tegen 2014 alle belangrijke aangiftes door landbouwers digitaal te
laten indienen. En daar blijkt men inderdaad op de goede weg te zijn.
Lees meer

Vergunning grote bouwprojecten?
Hoe komt het dat grote bouwprojecten in Vlaanderen zo moeizaam gerealiseerd
worden? Terzake vroeg op 9 oktober 2013 tekst en uitleg aan Wilfried Vandaele. In de
Tijd van 15 oktober schreef Vandaele hierover een opiniestuk.
Bekijk het interview
Lees het opiniestuk

Derde kanaal VRT

Begin oktober werd, in opdracht van minister Crevits, gestart met een proefstorting
van baggerspecie op een toplocatie voor garnalenvangst. Na hevig protest van de
garnaalvissers en de Vlaamse Visserijvereniging kwam ministerpresident Peeters
tussen en werd de proefstorting gestaakt. In de plenaire vergadering van 9 oktober
stelde Wilfried Vandaele hierover vragen. hij doet dat op een ludieke manier.
Lees meer

Waterzuivering
België krijg van Europa een boete omdat het niet voldoet aan de Europese richtlijn
voor waterzuivering. NVA vindt dat de gewesten de volle verantwoordelijkheid
moeten dragen, het is immers hun bevoegdheid. "Maar nu blijkt dat Vlaanderen
helemaal in orde was met de richtlijn, dan moet Vlaanderen ook niet betalen. Dat
is de logische consequentie", zegt Wilfried Vandaele.
Lees meer

Buitenlandse studenten Nederlands
Op 5 september ontving Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele in het
Vlaams parlement een groep buitenlandse docenten Nederlands.

De NVA is nooit een grote voorstander geweest van het derde kanaal van de VRT
maar Wilfried Vandaele wou het wel een kans geven. Vandaele vindt dat OP12 eerst
een tijd moet werken. Na verloop van tijd moet er wel een evaluatie komen. "Als blijkt
dat de zender niet aan de doelstellingen beantwoordt, moeten we ook durven
beslissen om er mee te stoppen", aldus Vandaele.
Lees meer

Agenda

Lees meer

NVA doet voorstel Trage Wegen
De zogenaamde “trage wegen” zorgen af en toe voor opschudding. Het gaat om bv.
oude “kerkwegels”. Het opwaarderen van die trage wegen kent voor en
tegenstanders.“ Zeker in streken met veel toeristen, zijn trage wegen een enorme
troef”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele.
Lees meer

Werkbezoek Visveiling
Op 11 oktober 2013 bracht Wilfried Vandaele samen met enkele NVA
parlementsleden een bezoek aan de visveiling in Zeebrugge. De Vlaamse
vissersvloot telt nog 81 vaartuigen verspreid over de havens van Zeebrugge,
Oostende en Nieuwpoort. De belangrijkste aangevoerde vissen in de veiling zijn
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Tussen 13u en 16u is Wilfried Vandaele te vinden op de informatiestand van de NVA.
Nadien treedt hij in debat tijdens het vragenuurtje van 16u tot 17u30.

pladijs, tong en kabeljauw.

Meer info? klik hier!
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