
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 9 februari 2022 

 

 

 

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 hervorming van het Antwerpse tramnet 

 

Actuele vraag van Imade Annouri (Groen) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van 

Mobiliteit en Openbare Werken, over het nieuwe tramplan voor Antwerpen 

 

 

 

2. Actuele vraag van Karin Brouwers (CD&V) aan Benjamin Dalle, Vlaams minister van 

Brussel, Jeugd en Media, over de erkenning van landelijke commerciële FM-radiozenders 

 

 

 

3. Actuele vraag van Freya Van den Bossche (Vooruit) aan Wouter Beke, Vlaams 

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

stijgend aantal oproepen bij de jongerenhulplijn Awel 

 

Actuele vraag van Jeremie Vaneeckhout (Groen) aan Benjamin Dalle, Vlaams 

minister van Brussel, Jeugd en Media, over de toename van hulpvragen bij Awel 

 

Actuele vraag van Vera Jans (CD&V) aan Benjamin Dalle, Vlaams minister van 

Brussel, Jeugd en Media, over de telefonische luisterlijn Awel en de mentale 

gezondheid van kinderen en jongeren 

 

Actuele vraag van Freya Perdaens (N-VA) aan Benjamin Dalle, Vlaams minister van 

Brussel, Jeugd en Media, over het mentale welbevinden van jongeren naar aanleiding 

van het jaarverslag van Awel 

 

 

 

4. Actuele vraag van Johan Deckmyn (Vlaams Belang) aan Jan Jambon, minister-president 

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering 

en Facilitair Management, over de malaise in de sportsector als gevolg van het uitblijven 

van de fiscale regeling voor het vrijwilligerswerk 

 

 

5. Actuele vraag van Allessia Claes (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de 

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

Landbouw, over de krapte bij de maatwerkbedrijven 
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6. Actuele vraag van Andries Gryffroy (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van 

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

en Landbouw, over de analyse van het Federaal Planbureau met betrekking tot het behalen 

van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) 

 

 

7. Actuele vraag van Maurits Vande Reyde (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-

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

Sociale Economie en Landbouw, over het belang van e-commerce voor onze economie en 

het lokaal handelsvestigingsbeleid 

 

 

8. Actuele vraag van Paul Van Miert (N-VA) aan Bart Somers, viceminister-president van de 

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

en Gelijke Kansen, over de definitieve indeling van de regiovorming en het vervolgtraject 

 

 

 

9. Actuele vraag van Hannelore Goeman (Vooruit) aan Bart Somers, viceminister-

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

Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, over een meldpunt voor 

grensoverschrijdend gedrag binnen het Vlaams Mensenrechteninstituut 

 

Actuele vraag van Gwendolyn Rutten (Open Vld) aan Bart Somers, viceminister-

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

Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, over een onafhankelijk meldpunt voor 

klachten in verband met seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag 

 

Actuele vraag van Lise Vandecasteele (PVDA) aan Ben Weyts, viceminister-president 

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

Vlaamse Rand, over maatregelen tegen grensoverschrijdend gedrag in het hoger 

onderwijs 

 

 

 

10. 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 invallen in het Antwerpse bij een islamitische 

terreurgroep in opbouw en het Vlaamse deradicaliseringsbeleid ten aanzien van jihadisme 

 

 

11. Actuele vraag van Annabel Tavernier (N-VA) aan Ben Weyts, viceminister-president van 

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

Rand, over de mondmaskerplicht in het onderwijs 

 

 

***** 


