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PV 17 juni 2015 

 

 

 

ACTUELE VRAGEN 

 

 

 

maximum spreektijd:  - 2’ vraagsteller 

     - 2’ minister voor antwoord 

     - 1’ vraagsteller voor repliek/bijkomende vraag 

     - 1’ per evt. interveniënt (maximum 5 interveniënten) 

     - 1’ minister + 1’ extra per interveniënt voor antwoorden 

     - 1’ vraagsteller voor slotopmerkingen 

 

 

 

1. Actuele vraag van Tom Van Grieken (Vlaams Belang) aan Jo Vandeurzen, Vlaams 

minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de toename van het aantal tieners 

met cannabisproblemen 

 

 

2. Actuele vraag van Güler Turan (sp.a) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van 

Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de hervorming van de kmo-portefeuille 

 

 Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van 

Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de hervorming van de kmo-portefeuille 

 

 Actuele vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V) aan Philippe Muyters, Vlaams 

minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de hervorming van de kmo-

portefeuille 

 

 

3. Actuele vraag van Lydia Peeters (Open Vld) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van 

Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de toename van de winkelleegstand volgens 

cijfers van Idea Consult 

 

 

4. Actuele vraag van Jelle Engelbosch (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister 

van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het invoeren van een mobiliteitsscore 

(M-score) voor elke woning 

 

 Actuele vraag van Mercedes Van Volcem (Open Vld) aan Joke Schauvliege, Vlaams 

minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de invoering van een 

mobiliteitsscore (M-score) voor woningen 

 

 

5. Actuele vraag van Ingrid Lieten (sp.a) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van 

Omgeving, Natuur en Landbouw, over de oproep van 43 professoren van Vlaamse en 

Brusselse universiteiten om niet minder maar meer te investeren in natuur en milieu 

 

 

6. Actuele vraag van Rob Beenders (sp.a) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van 

Omgeving, Natuur en Landbouw, over het beleidsplan Ruimte Vlaanderen 
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7. Actuele vraag van Joris Poschet (CD&V) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, 

Media, Jeugd en Brussel, over het Brusselse tienjarenplan Strategie 2025 

 

 

8. Actuele vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Geert Bourgeois, minister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en 

Onroerend Erfgoed, over het ontwerpakkoord van Brussels minister-president 

Vervoort met betrekking tot de Brusselse metropolitane gemeenschap 

 

 Actuele vraag van Karl Vanlouwe (N-VA) aan Geert Bourgeois, minister-president 

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend 

Erfgoed, over het voorstel van Brussels minister-president Rudi Vervoort inzake de 

Brusselse metropolitane gemeenschap 

 

 

9. Actuele vraag van Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Groen) aan Geert Bourgeois, 

minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en 

Onroerend Erfgoed, over het falende natuur- en milieubeleid van de Vlaamse Regering, 

naar aanleiding van de open brief van 43 Vlaamse natuurwetenschappers 

 

 

10. Actuele vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V) aan Annemie Turtelboom, 

viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, 

Financiën en Energie, over de invoering van de slimme verbruiksmeter 

 

 Actuele vraag van Johan Danen (Groen) aan Annemie Turtelboom, viceminister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en 

Energie, over de snelle uitrol van slimme energiemeters 

 

 Actuele vraag van Andries Gryffroy (N-VA) aan Annemie Turtelboom, viceminister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en 

Energie, over de kostprijs van de uitrol van slimme elektriciteitsmeters in 

Vlaanderen 

 

 

11. Actuele vraag van Jos Lantmeeters (N-VA) aan Liesbeth Homans, viceminister-president 

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 

Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de onzekere toekomst van de 

parkrangers en medewerkers aan het fietsroutenetwerk in Limburg (SALK-projecten 

sociale economie) 

 

 

***** 


