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PV 5 mei 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 Jos D'Haese (PVDA) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit 

en Openbare Werken, over de onvrede betreffende de invoering van de 

basisbereikbaarheid 

 

 

2. Actuele vraag van Kris Van Dijck (N-VA) aan Ben Weyts, viceminister-president van de 

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

over de organisatie van sportwedstrijden in het kader van de versoepelingen van de 

coronamaatregelen 

 

 

3. Actuele vraag van Loes Vandromme (CD&V) aan Ben Weyts, viceminister-president van de 

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

over de lerarenplatforms in het basisonderwijs 

 

 

4. Actuele vraag van Filip Brusselmans (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, viceminister-

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

en Vlaamse Rand, over een incident op de VUB in verband met de al meer dan twee 

maanden op de campus actievoerende illegalen 

 

 

 

5. Actuele vraag van Jos D'Haese (PVDA) aan Ben Weyts, viceminister-president van de 

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

Rand, over racisme in het voetbal 

 

Actuele vraag van Annick Lambrecht (Vooruit) aan Ben Weyts, viceminister-president 

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

Vlaamse Rand, over de Canvasdocumentaire FC United en racisme in het voetbal 

 

 

 

6. Actuele vraag van Celia Groothedde (Groen) aan Wouter Beke, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over openstaande vacatures in de 

kinderopvang 
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7. Actuele vraag van Lorin Parys (N-VA) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, 

Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het concreet uitwerken van de 

coronapas 

 

Actuele vraag van Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) aan Wouter Beke, Vlaams 

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

coronapaspoort 

 

 

***** 


