
N.B. :   Deze lijst is slechts richtinggevend voor de volgorde van de te behandelen vragen; eventuele verschuivingen 
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PV 1 december 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 Karin Brouwers (CD&V) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van 

Mobiliteit en Openbare Werken, over de omvorming van de A12 in Brussel tot groene 

promenade 

 

Actuele vraag van Inez De Coninck (N-VA) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van 

Mobiliteit en Openbare Werken, over de gevolgen voor de Vlaamse pendelaar van de 

plannen voor de omvorming van de A12 in Brussel 

 

Actuele vraag van Els Ampe (Open Vld) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van 

Mobiliteit en Openbare Werken, over de plannen om de A12 in Brussel te versmallen 

 

 

 

 

2. Actuele vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Hilde Crevits, viceminister-

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

Sociale Economie en Landbouw, over het protest van de landbouwers tegen het 

uitblijvende stikstofkader 

 

Actuele vraag van Chris Steenwegen (Groen) aan Hilde Crevits, viceminister-

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

Sociale Economie en Landbouw, over de toekomst van onze landbouw 

 

Actuele vraag van Bart Dochy (CD&V) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie 

en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over tractorenacties in Vlaanderen 

ingevolge de rechtsonzekerheid van land- en tuinbouwbedrijven 

 

 

 

 

3. Actuele vraag van Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) aan Wouter Beke, Vlaams minister 

van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de evaluatie en 

toepassing van het Covid Safe Ticket 
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4. Actuele vraag van Lise Vandecasteele (PVDA) aan Wouter Beke, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het personeelstekort in 

de zorgsector 

 

Actuele vraag van Freya Saeys (Open Vld) aan Wouter Beke, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de 

personeelsproblematiek in woonzorgcentra 

 

Actuele vraag van Jeremie Vaneeckhout (Groen) aan Wouter Beke, Vlaams minister 

van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het tekort aan 

verpleeg- en zorgkundigen 

 

Actuele vraag van Hannes Anaf (Vooruit) aan Wouter Beke, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de noodkreet uit de 

woonzorgcentra 

 

 

***** 


