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Poldergraslanden voorlopig beschermd
Op initiatief van Wilfried Vandaele (NVA) bereikten de meerderheidspartijen van de vorige
Vlaamse regering op de valreep een politiek akkoord om de bijzonder waardevolle
poldergraslanden te beschermen. De Vlaamse regering stelde de lijst van bijzonder waardevolle
graslanden op vrijdag 26 september voorlopig vast, waarna er een openbaar onderzoek komt.
Daarna volgt de definitieve vaststelling, met rechtsgevolgen (verbod op omploegen of vergunning
nodig). Dat engagement werd herhaald in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. In De Haan zijn er
schitterende percelen met dergelijke graslanden, die ook toeristisch van groot belang zijn.
Wilfried Vandaele geeft op een studiedag georganiseerd door o.m. Natuurpunt en
Vogelbescherming Vlaanderen een uiteenzetting over het dossier van de poldergraslanden. De
studiedag heeft plaats op zaterdag 15 november in cultuurcentrum De Grote Post in Oostende.
Lees het persbericht
Bekijk de uitnodiging van de studiedag

Besparingen VRT

Toekomst Indaver

Op 1 oktober stelde Wilfried
Vandaele een vraag in het
parlement over de
besparingen bij de VRT. De
Raad van Bestuur van de
VRT wil een
arbitragecommissie oprichten
maar Vandaele vindt dat geen
goed idee. Het heronderhandelen van de
beheersovereenkomst tussen de VRT en de
Vlaamse overheid is volgens Vandaele de eerste
stap die moet gezet worden.

De hoofdaandeelhouder
van het Vlaamse
afvalverwerkende bedrijf
Indaver, het Nederlandse
Delta, zoekt voor eind
2014 een koper voor zijn belangen in Indaver.
Wilfried Vandaele vroeg aan minister van
Leefmilieu Joke Schauvliege of zij een strategie
voor ogen had om de Vlaamse verankering in het
bedrijf te garanderen.
Lees het verslag

Bekijk de vraag

ManiFiesta
Op de affiche van
ManiFiesta, het Feest van
de Solidariteit, stond
Radio 2 vermeld als
sponsor. De
organisatoren van het
evenement zijn Solidair
en Geneeskunde voor het
Volk, twee initiatieven van
de Partij van de Arbeid.
Mediaspecialist Wilfried Vandaele vroeg aan
minister Sven Gatz of de VRT hiermee haar
imago van onpartijdigheid niet schaadt.
http://www.emailist.be/mail/DesignNewsLetter.aspx?id=1956

Lezingen
 17 oktober 2014, Paneldebat tijdens studiedag
Steunpunt Media, Antwerpen.
 14 november 2014, Paneldebat tijdens
studiedag Bond Beter Leefmilieu, Vlaams
Parlement, Brussel.
 15 november 2014, Lezing over
poldergraslanden, Oostende.
Lees meer
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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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