
N.B. :   Deze lijst is slechts richtinggevend voor de volgorde van de te behandelen vragen; eventuele 
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PV 9 mei 2018 

 

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 Elisabeth Meuleman (Groen) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister 

van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het kappen van het waardevolle Hellebos in 

Kampenhout zonder vergunning 

 

 

2. Actuele vraag van Caroline Gennez (sp.a) aan Hilde Crevits, viceminister-president van 

de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de hoge uitstroom van jonge 

leerkrachten uit het onderwijsberoep 

 

 

 

3. Actuele vraag van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, Vlaams 

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

Dierenwelzijn, over de verkeerschaos rond Antwerpen door de problemen met de 

Kennedytunnel 

 

 Actuele vraag van Dirk de Kort (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van 

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

verkeersellende door de werken aan de Kennedytunnel 

 

 Actuele vraag van Marino Keulen (Open Vld) aan Bent Weyts, Vlaams minister van 

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

onderhoud van tunnels, naar aanleiding van de problemen aan de Kennedytunnel 

 

 

 

 

4. Actuele vraag van Elke Van den Brandt (Groen) aan Jo Vandeurzen, Vlaams 

minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de werkomstandigheden in 

de jeugdhulp 

 

 Actuele vraag van Freya Van den Bossche (sp.a) aan Jo Vandeurzen, Vlaams 

minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de maatregelen voor de 

werkomstandigheden binnen de jeugdhulpvoorzieningen, naar aanleiding van de 

recente stakingsactie van de zorgsector 

 

 Actuele vraag van Lorin Parys (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de door de minister aangekondigde extra 

personeelsinvesteringen in de integrale jeugdhulp 

 

 Actuele vraag van Martine Taelman (Open Vld) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister 

van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het beloofde extra personeel voor de 

jeugdhulp 

 

 

***** 


