
N.B. :   Deze lijst is slechts richtinggevend voor de volgorde van de te behandelen vragen; eventuele 
verschuivingen kunnen zich voordoen.  De sprekers wordt verzocht hiermee rekening te houden. 

 

 

PV 21 oktober 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 Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Liesbeth Homans, viceminister-

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

Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de sterke toename van 

het aantal leerlingen dat les volgt in koranscholen 

 

 

 

2. Actuele vraag van Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) aan Ben Weyts, Vlaams 

minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en 

Dierenwelzijn, over een verkeersenquête onder fietsende jongeren 

 

 Actuele vraag van Lorin Parys (N-VA) aan Ben Weyts, Vlaams minister van 

Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de 

verhoging van de fietsveiligheid (bij jongeren) 

 

 Actuele vraag van Martine Fournier (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van 

Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de 

kwaliteit van de fietspaden 

 

 

 

3. Actuele vraag van Yamila Idrissi (sp.a) aan Sven Gatz, Vlaams minister van 

Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de overheveling van het budget voor het 

Topstukkendecreet naar jonge kunstenaars 

 

 Actuele vraag van Cathy Coudyser (N-VA) aan Sven Gatz, Vlaams minister van 

Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de uitspraken van de minister betreffende 

de aankoop van topstukken en een heroriëntering van de middelen uit het 

Topstukkenfonds 

 

 

 

4. Actuele vraag van Lydia Peeters (Open Vld) aan Geert Bourgeois, minister-president van 

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

over de bezwaren tegen de afbakening van archeologische zones 
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5. Actuele vraag van Elisabeth Meuleman (Groen) aan Hilde Crevits, viceminister-president 

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de onthaalklassen voor 

anderstalige nieuwkomers (OKAN) en de aanwending van de GOK-middelen 

 

 

6. Actuele vraag van Steve Vandenberghe (sp.a) aan Hilde Crevits, viceminister-president 

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het personeelsverloop bij 

schooldirecties 

 

***** 


