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Eilanden voor de kust?

Regionale luchthavens

Wilfried Vandaele, Vlaams volksvertegenwoordiger en
gemeenschapssenator (NVA) volgt het dossier van de
eilanden voor de kust op de voet. Wat het energieeiland
betreft, vindt hij Wenduine geen goede plaats, wegens te dicht
bij de kust. Hij vroeg op 6 juni 2013 aan federaal vicepremier
Johan Vande Lanotte alternatieve locaties op te nemen in zijn
Marien Ruimtelijk Plan (MRP). Bijvoorbeeld de Thorntonbank.
Vande Lanotte nam Zeebrugge op als extra locatie, maar
schrapte Wenduine niet en wou van de Thorntonbank niet
weten.

De Vlaamse regering besliste de uitbating van de regionale luchthavens van Deurne en
Oostende toe te vertrouwen aan het Franse EGIS.
Wilfried Vandaele vindt het jammer dat opnieuw een buitenlands bedrijf taken overneemt
van de overheid.
Het dossier van de aanbesteding kon door de parlementsleden slechts vertrouwelijk worden
ingezien. Vandaele nam de zowat 2000 pagina's door en blijft met enkele onbeantwoorde
vragen zitten.
Op 11 september heeft in het Vlaams parlement over de regionale luchthavens een extra
zitting plaats in de commissie mobiliteit en openbare werken.
Lees meer

Om alle informatie te bundelen, startte Wilfried Vandaele een
speciale website: www.kusteilanden.be. Via die site kunnen
mensen tot 29 september ook hun bezwaar kenbaar maken in het
kader van het Openbaar Onderzoek m.b.t. het MRP.

www.kusteilanden.be

Stage Roularta
Op 14 augustus liep Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele een dag stage bij
het mediabedrijf Roularta. Het bedrijf gaf er o.a. een uiteenzetting over de toekomstplannen
op het vlak van nieuwe media.
Lees meer

Websites vernieuwd
De beide websites van Wilfried Vandaele zijn recent geactualiseerd.
Voor o.a. een overzicht van de parlementaire initiatieven kunt u terecht bij de pagina
'Parlement' op www.wilfriedvandaele.be.
De website www.vandaelestreken.be biedt een meer ludiek overzicht van de loopbaan van
Wilfried Vandaele.
Lees meer

Agenda
'Café bij Bracke en vrienden'
Siegfried Bracke trekt Vlaanderen rond om toelichting te geven bij
de sociaaleconomische toestand van het land. De analyse is
ontnuchterend.
Wilfried Vandaele leidt Bracke in op 6 september in Diksmuide
(Salons Saint Germain) en op 20 september in Ieper (Auris
centrum). Telkens om 19u45.
Lees meer
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