
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 16 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 Imade Annouri (Groen) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, 

Media, Jeugd en Brussel, over de federale plannen inzake een gesloten centrum voor 

gezinnen met kinderen en het respect voor de rechten van kinderen op de vlucht in 

Vlaanderen 

 

 

 

2. Actuele vraag van Orry Van de Wauwer (CD&V) aan Hilde Crevits, viceminister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het 

welbevinden van jonge holebi’s en transgenders op school 

 

 Actuele vraag van Ann Brusseel (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het 

onveiligheidsgevoel van holebi’s en transgenders in Vlaamse scholen 

 

 Actuele vraag van Piet De Bruyn (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president 

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het welbevinden 

van holebi- en transgenderjongeren op school 

 

 

 

 

3. Actuele vraag van Lode Ceyssens (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, 

Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over ongevallen bij 

wegenwerken en het eventueel optrekken van boetes voor niet-correcte signalisatie 

 

 

4. Actuele vraag van Marino Keulen (Open Vld) aan Ben Weyts, Vlaams minister van 

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

modernisering van de wegcode 

 

 

5. Actuele vraag van Jan Bertels (sp.a) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin, over het verwachte personeelstekort in de socialprofitsector 

voor het komende decennium en de nood aan een sensibiliseringscampagne bij jongeren 

 

***** 


