
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 april 2021 

 

 

 

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 Piet De Bruyn (N-VA) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en 

Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de realisatie van nieuwe nationale 

parken en landschapsparken in Vlaanderen 

 

 

 

2. Actuele vraag van Tinne Rombouts (CD&V) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van 

Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over het ruimtebeslagrisico 

 

Actuele vraag van Mieke Schauvliege (Groen) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van 

Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de bouwshift in 

industrie- en havenzones 

 

 

 

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

en Openbare Werken, over de uitrol van de laadinfrastructuur voor elektrische wagens in 

het kader van de vergroening van de mobiliteit 

 

 

4. Actuele vraag van Marino Keulen (Open Vld) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van 

Mobiliteit en Openbare Werken, over de beveiliging van wegenwerken 

 

 

 

5. Actuele vraag van Stephanie D'Hose (Open Vld) aan Jan Jambon, minister-president 

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en 

Facilitair Management, over testevenementen voor de cultuur- en 

evenementensector 

 

Actuele vraag van Elisabeth Meuleman (Groen) aan Jan Jambon, minister-president 

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en 

Facilitair Management, over de grote nood aan cultuur en testevents, zowel bij de 

artiesten als bij het publiek 

 

Actuele vraag van Katia Segers (Vooruit) aan Jan Jambon, minister-president van de 

Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair 

Management, over het heropeningsplan van de EVENT-confederatie 
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Actuele vraag van Jos D'Haese (PVDA) aan Jan Jambon, minister-president van de 

Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair 

Management, over het standpunt van de Vlaamse Regering op het komende 

Overlegcomité 

 

Actuele vraag van Cathy Coudyser (N-VA) aan Jan Jambon, minister-president van 

de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en 

Facilitair Management, over de testevents 

 

 

 

6. Actuele vraag van Filip Dewinter (Vlaams Belang) aan Hilde Crevits, viceminister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, 

Sociale Economie en Landbouw, over de akkoorden met de economische sectoren 

inzake de organisatie van nepsollicitaties in de strijd tegen discriminatie 

 

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

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, 

Sociale Economie en Landbouw, over het akkoord met 33 sectoren over 

correspondentietesten om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan 

 

Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van 

de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale 

Economie en Landbouw, over de geplande correspondentietesten 

 

 

 

7. Actuele vraag van Sofie Joosen (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de 

Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en 

Landbouw, over de Vlaamse aanpak van de strijd tegen voedselverspilling 

 

 

8. Actuele vraag van Sam Van Rooy (Vlaams Belang) aan Bart Somers, viceminister-president 

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

Inburgering en Gelijke Kansen, over de interne controle bij de lokale besturen na de 

onthullingen over het subsidiemisbruik van Let's Go Urban 

 

 

9. Actuele vraag van Maxim Veys (Vooruit) aan Bart Somers, viceminister-president van de 

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

en Gelijke Kansen, over het protest vanuit het veld tegen het betalend maken van de 

inburgeringstrajecten 

 

 

10. Actuele vraag van Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, viceminister-

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

Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de open brief van de kinderartsen en kinder- 

en jeugdpsychiaters voor een volledige heropening van de scholen 

 

Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Ben Weyts, viceminister-president van 

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

Vlaamse Rand, over de stijging van mentale gezondheidsschade bij jongeren 

vastgesteld door Belgian Pediatric COVID-19 Task Force en hun oproep om direct 

voltijds contactonderwijs te realiseren 

 

***** 


