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PV 27 mei 2020 

 

 

 

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 Marius Meremans (N-VA) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van 

Mobiliteit en Openbare Werken, over de fietsrapporten 

 

 

2. Actuele vraag van Filip Dewinter (Vlaams Belang) aan Benjamin Dalle, Vlaams minister van 

Brussel, Jeugd en Media, over het protest van de Brusselse politie tegen het gebrek aan 

politieke steun - onder meer van de Vlaamse minister voor Brussel - voor hun werk 

 

 

 

3. Actuele vraag van Steven Vandeput (N-VA) aan Bart Somers, viceminister-president 

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

Inburgering en Gelijke Kansen, over de communicatie en samenwerking met de 

lokale besturen in het kader van de exitstrategie uit de coronacrisis 

 

Actuele vraag van Jeremie Vaneeckhout (Groen) aan Bart Somers, viceminister-

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

Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, over de chaotische communicatie van 

de Vlaamse Regering in het coronabeleid en het alarmsignaal van de lokale besturen 

hieromtrent 

 

 

 

4. Actuele vraag van Steve Vandenberghe (sp·a) aan Ben Weyts, viceminister-president 

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en 

Vlaamse Rand, over de aangekondigde volledige heropstart van het onderwijs 

 

Actuele vraag van Kathleen Krekels (N-VA) aan Ben Weyts, viceminister-president 

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en 

Vlaamse Rand, over de versoepeling van de oppervlakte- en afstandsregels in de 

scholen 

 

Actuele vraag van Kim De Witte (PVDA) aan Ben Weyts, viceminister-president van 

de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en 

Vlaamse Rand, over de chaotische beslissingen betreffende de heropstart van het 

onderwijs 
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5. Actuele vraag van Sihame El Kaouakibi (Open Vld) aan Ben Weyts, viceminister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, 

Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de noodkreet van studenten in het hoger 

onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis 

 

Actuele vraag van Brecht Warnez (CD&V) aan Ben Weyts, viceminister-president van 

de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en 

Vlaamse Rand, over de noden van de studenten in het hoger onderwijs wegens de 

coronacrisis 

 

 

 

6. Actuele vraag van Maurits Vande Reyde (Open Vld) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van 

Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de uitrol van 5G met een te 

beperkte stralingsnorm in Vlaanderen 

 

 

7. Actuele vraag van Cathy Coudyser (N-VA) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie 

en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de concrete uitwerking en 

implementatie van de evenementenmatrix met het oog op een veilige en gecontroleerde 

heropstart van de evenementensector 

 

 

 

8. Actuele vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Wouter Beke, Vlaams 

minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het mank 

lopen van het contactonderzoek naar coronabesmettingen 

 

Actuele vraag van Katrien Schryvers (CD&V) aan Wouter Beke, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het opsporen, testen 

en isoleren van mensen die besmet zijn met het coronavirus 

 

 

***** 


