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Energieeiland in koelkast

Enkele maanden geleden verhinderde Wilfried Vandaele (NVA) dat de federale regering een
concessie zou verlenen aan ILand, het consortium van baggeraars dat het energieeiland wou
bouwen voor de kust van De Haan. Vandaele toonde immers aan dat het businessplan van de
initiatiefnemers niet beantwoordde aan de concessievoorwaarden. Die bepaalden immers dat de
kosten van het eiland in geen geval doorgerekend mochten worden aan de overheid of aan de
consument. En dat was niet het geval: Vandaele berekende dat de stroom uit het eiland 250%
duurder zou zijn dan de marktprijs. Staatssecretaris Bart Tommelein bleef het project aanvankelijk
verdedigen, maar op 23 september liet hij weten dat het energieeiland voor De Haan er wellicht
niet komt, wegens te duur. "Ik ben blij dat Tommelein eindelijk van gedacht is veranderd", zegt
Wilfried Vandaele.
Lees meer

Vandaele krijgt gelijk: aantal 'rode'
bedrijven gehalveerd

Om de Europese
“Instandhoudingsdoelstellingen” voor fauna en
flora te halen, moet een aantal
landbouwbedrijven hun stikstofuitstoot drastisch
verminderen. Begin dit jaar ontvingen
landbouwbedrijven een brief waarin zij een code
“rood”, “oranje” of “groen” kregen, naargelang
hun aandeel in de vervuiling. Vlaams
volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele, die
voor de NVA de leefmilieudossiers opvolgt,
maakte zich toen sterk dat het aantal bedrijven
met 'code rood' gehalveerd kon worden. Door het
verfijnen en verkleinen van de zoekzones zou
een aantal landbouwbedrijven gespaard kunnen
worden. Ondertussen werd de kaart deze zomer
verfijnd en daarmee is het aantal 'rode bedrijven'
inderdaad gedaald van 135 naar 70.
http://www.emailist.be/mail/DesignNewsLetter.aspx?id=3847

Besparingen VRT

In 2016 sluit de Vlaamse overheid met de VRT
een nieuwe beheersovereenkomst voor een
periode van vier jaar. Ondertussen presenteerde
de VRT begin september haar transitieplan om
tegen 2020 de nodige besparingen te kunnen
doorvoeren. Wilfried Vandaele (NVA) verzette
zich tegen het afzwakken an de provinciale
berichtgeving op Radio 2. Vandaele ging
hierover in debat met Cathy Berx.
Beluister het fragment

Docenten Nederlands in buitenland
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Lees meer

Klimaatbeleid

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bracht op
"autoloze dag", het "Klimaatrapport 2015" uit.
Wilfried Vandaele, milieuspecialist voor de NVA
in het Vlaams parlement, schreef een opiniestuk
over het klimaatbeleid in Vlaanderen.
Lees meer

Op 3 september 2015 ontving Wilfried Vandaele,
voorzitter van de Interparlementaire commissie
van de Nederlandse Taalunie, een 20tal
docenten Nederlands in het buitenland in het
Vlaams Parlement. Zij brachten een bezoek aan
het parlement. 15 nationaliteiten waren aanwezig
en allen spraken ze perfect Nederlands.

Agenda
 23 september 2015: moderator op
debatavond over het afvalbeleid in Vlaanderen,
Oostkamp.
 26 september 2015: toespraak voor NVA
Middelkerke, Stille Meers, Sluisvaartstraat 17,
17u.
 10 oktober 2015: Opening Taalcongres,
Vlaams Parlement, 10u.
 12 oktober 2015: Welkomstwoord op de
voorstelling van het nieuwe Groene Boekje,
Vlaams Parlement, 14u30.

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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