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Leopoldlaan 24, De Haan

Verwelkoming 

Door Bart Lippens, voorzitter N-VA  
De Haan-Wenduine

Eiland voor De Haan: definitief 
geschrapt?

Door Wilfried Vandaele, Vlaams 
volksvertegenwoordiger en sena-
tor Coördinator voor de N-VA in de 
commissie Leefmilieu, Ruimtelijke 
Ordening en Energie

Een eiland voor Zeebrugge?

Door Frank De Palmenaer, CEO ABO-
Group

Batterijen als alternatief?

Door Andries Gryffroy, Vlaams 
volksvertegenwoordiger, gewezen 
voorzitter van het Vlaams Energie 
Agentschap

Toch eiland voor 

De Haan?

Beaufort: geen contract getekend!

DE HAAN - WENDUINE

Al sinds 2003 loopt om de drie jaar 
aan de Vlaamse Kust het kunstenpro-
ject Beaufort. In de kustgemeenten 
worden telkens enkele opvallende 
kunstwerken opgesteld. Het initia-
tief kwam van de provincie, met de 
steun van de Vlaamse overheid en de 
gemeenten. 

Toen Wilfried Vandaele lid van de 
provincieraad was, kreeg De Haan tel-
kens een schitterend kunstwerk. Toen 
hij schepen van Cultuur was, waren er 
bijvoorbeeld de windvanen van Buren. 

Het huidige schepencollege heeft 
blijkbaar onvoldoende invloed achter 
de schermen, want het was de cultuur-
schepen zelf die op de gemeenteraad 
van november zei dat Beaufort 2015 in 
De Haan ‘op niets trok’. Hij zei zelfs 
dat de gemeente een procedure startte 
tegen de provincie omdat er contract-
breuk werd gepleegd. 

Op de vraag van Vandaele of alles wel 
duidelijk in het contract stond,  
antwoordde de schepen bevestigend.  
Intussen zocht Wilfried Vandaele een 
en ander uit, en wat blijkt? Er werd 
helemaal geen contract getekend!  
Intussen heeft de provincie, mede 
onder druk van de N-VA-provincie-
raadsleden, besloten om aan alle  
kustgemeenten de helft van het  
bijdrage terug te storten.  
Van amateurisme gesproken…

www.n-va.be/dehaan
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“Wilfried Vandaele is een  
uitstekend milieuparlementslid”
(Wouter Deprez in Ter Zake, 8 oktober 2015)

WIJ WENSEN U EEN GOED EN GEZOND 2016!

Wilfried Vandaele 
volksvertegenwoor-
diger en gemeente-
raadslid

Ronny Vandaele 
gemeenteraadslid

Lieve Vanhaecke-
Van Damme
OCMW-raadslid

Trui Minne- 
Jonniaux
OCMW-raadslid

Jan Vermast 
gemeenteraadslid

Mathieu Delbarge 
gemeenteraadslid



Dat ook voor de N-VA de zorg 
voor ons leefmilieu belangrijk is, 
bleek de voorbije maanden in tal 
van dossiers. Ons parlementslid 
Wilfried Vandaele is dé 
milieuspecialist van de N-VA.  
Hij kwam vaak in de pers n.a.v. 
het ‘klimaatakkoord’. 

De gewesten en de federale 
regering moesten afspraken maken 
over wie welke inspanningen 
zou doen om de uitstoot van 
broeikasgassen te beperken. 
 
Een eerste ontwerpakkoord 
bevatte fouten en schoof de factuur 
grotendeels door naar de Vlaamse 
belastingbetaler: tot 1,3 miljard 
euro. De N-VA verzette zich 
daartegen en bereikte uiteindelijk 
een correcte en haalbare afspraak.  

POLDERGRASLANDEN BESCHERMD
Recent slaagde Vandaele erin de 
waardevolle poldergraslanden 
en bedreigde bossen beter te 
beschermen. Vaak eeuwenoude 
poldergraslanden, met poelen 
en typische planten en dieren, 
bepalen voor een groot deel het 
uitzicht van onze streek. Door de 

jaren heen werden vele graslanden 
omgeploegd.

Na 20 jaar getouwtrek werden nu 
eindelijk  8 000 ha beschermd.  
De boeren kunnen die weiden 
blijven gebruiken en bemesten, 
maar omploegen mag niet. Het 
behoud van de graslanden is 
een voorwaarde om Europese 
landbouwsteun te kunnen krijgen.

WAARDEVOLLE BOSSEN
Vlaanderen telt duizenden hectaren 
vaak eeuwenoude bossen die op het 
gewestplan niet in natuurgebied 
liggen, maar bv. in industriegebied 
of woonzone. Daardoor zijn 
die bossen in hun voortbestaan 
bedreigd. Ook hiervoor bereikte 
Vandaele onlangs een akkoord met 
de andere meerderheidspartijen in 
het Vlaams Parlement.

LANDBOUW
De N-VA heeft ook oog voor de 
landbouw. Landbouwbedrijven 
die dicht bij natuurgebied liggen 
en (te) veel ammoniak uitstoten, 
krijgen het moeilijk om in de 
toekomst een nieuwe vergunning 
te krijgen. Minister Schauvliege 

stuurde hen een rode of oranje 
kaart. De N-VA stelde een nieuwe 
berekeningswijze voor en slaagde 
er op die manier in het aantal 
bedreigde landbouwbedrijven in 
Vlaanderen te halveren.

Op 8 oktober werd, in aanwezigheid van enkele honderden gasten, in het 
koninklijk paleis in Brussel de Prijs der Nederlandse Letteren uitgereikt aan 
Remco Campert.

Wilfried Vandaele, voorzitter van de Interparlementaire Commissie van de 
Nederlandse Taalunie, stelde de eregasten, onder wie Nederlandse en Vlaamse 
ministers en diplomaten van Aruba, Curaçoa, Suriname en Sint-Maarten, voor 
aan de koning en de koningin.
 
“Wij zijn geen fan van het koningshuis, maar doen wel onze job”, zegt Vandaele.

De N-VA-jongeren 
storen zich aan straten 
en pleinen die genoemd 
zijn naar Leopold II, 
zoals het Leopoldpark 
in Wenduine. “Onder 
het bewind van Leopold 
II vond een regelrechte 
volkerenmoord plaats in 
Congo “, zeggen N-VA-
voorzitter Bart Lippens 

en secretaris Robin Chapman. Jong N-VA stelde 
ludieke alternatieve namen voor.

Vlaams Parlementslid Wilfried Vandaele is blij dat 
staatssecretaris Tommelein van gedacht is veranderd 
over het energie-eiland voor kust van De Haan.  
Dat komt er nu voorlopig niet, wegens te duur.

“Tommelein heeft het project zeer lang verdedigd, 
maar het siert hem dat hij nu toch luistert naar de 
tegenargumenten”, zegt Vandaele. Enkele maanden 
geleden verhinderde Vandaele dat de federale regering 
een concessie zou verlenen aan ILand, het consortium 
van baggeraars dat het eiland wou bouwen.   
Vandaele toonde immers aan dat de stroom uit het 
eiland 250 procent duurder zou zijn dan de marktprijs. 
Dat is strijdig met de concessievoorwaarden.

Het golfterrein in de duinen van De Haan (ROGC) 
ontving op 26 oktober 2015 de Baillet Latour-prijs ter 
waarde van 25 000 euro voor de inspanningen die 
het doet op het gebied van natuurontwikkeling en 
duurzaamheid. 

De golfclub is jarenlang een zorgenkindje geweest: omdat 
hij in beschermd duinengebied ligt, bestonden er ooit 
plannen om het terrein te verleggen naar een andere 
plaats aan de Vosseslag.

Wilfried Vandaele spande zich in om de golf in de duinen 
te houden, maar vroeg in ruil dat er inspanningen 
zouden gebeuren op milieugebied. Die inspanningen 
verliepen jarenlang zeer moeizaam. Maar intussen heeft 
het bestuur van de golfclub dus de klik gemaakt. 

Het waterverbruik werd teruggebracht, onder meer 
door andere grassoorten in te zaaien en zones werden 
natuurvriendelijk ingericht. Tot ieders tevredenheid: de 
overheden, de milieuorganisaties en de gebruikers van 
het golfterrein zelf. Als kers op de taart kregen ze nu een 
prestigieuze prijs.

Wilfried Vandaele, N-VA-milieuspecialist

Prijs der Nederlandse Letteren

Milieuprijs voor Golf De Haan 

Vrouwen voor Vosseslag

Leopold II verdient geen 
straten en parken

Energie-eiland in koelkast?

“We moeten onze  
afspraken met Europa 
nakomen, en dus  
inspanningen doen voor 
het milieu. Maar we 
houden zeker rekening 
met de belangen van de 
familiale landbouw.”

Wilfried Vandaele

Trui Minne-Jonniaux en Dominique Heyrick-De 

Rijcker blijven zich inzetten voor Vosseslag

www.n-va.be/dehaandehaan@n-va.be

Op 28 en 29 mei 2015 bracht een delegatie van het Vlaams 
Parlement een werkbezoek aan Schotland. De nationalistische 
partij SNP haalde er een verpletterde verkiezingsoverwinning. 
Vandaele sprak er o.m. met minister-president Nicola 
Sturgeon.

Bezoek aan Schots parlement

De beweging die ontstond uit de actie voor het behoud van het 
Lappersfort in Brugge, later Groene Gordel Front, reikte op 10 mei 2015 
de ‘Groene Gordel Griffel’ uit aan Wilfried Vandaele (N-VA).

Groene Gordel Griffel 




