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PV 30 juni 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 Jeremie Vaneeckhout (Groen) aan Wouter Beke, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het vermijden van de import 

van coronavarianten door terugkerende reizigers 

 

 

 

2. Actuele vraag van Vera Jans (CD&V) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, 

Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het investeringsplan voor 

mensen met een handicap 

 

Actuele vraag van Jos D'Haese (PVDA) aan Wouter Beke, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het wegwerken van de 

wachtlijsten voor personen met een handicap 

 

Actuele vraag van Maurits Vande Reyde (Open Vld) aan Wouter Beke, Vlaams 

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

zorginvesteringsplan 

 

 

 

3. Actuele vraag van Sarah Smeyers (N-VA) aan Matthias Diependaele, Vlaams minister 

van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, over de nieuwe cijfers 

van kandidaat-huurders voor een sociale huurwoning 

 

Actuele vraag van Maxim Veys (Vooruit) aan Matthias Diependaele, Vlaams minister 

van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, over de toename van het 

aantal mensen op de wachtlijst voor een sociale woning 

 

 

 

4. Actuele vraag van Bart Claes (Vlaams Belang) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van 

Mobiliteit en Openbare Werken, over de aangekondigde Brusselse ban op diesel- en 

benzinewagens en de gevolgen hiervan voor Vlaamse pendelaars 

 

 

5. Actuele vraag van Wim Verheyden (Vlaams Belang) aan Lydia Peeters, Vlaams minister 

van Mobiliteit en Openbare Werken, over het toenemende ongenoegen over het 

onduidelijke en lucratieve parkeerbeleid van de gemeenten 
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6. Actuele vraag van Marius Meremans (N-VA) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van 

Mobiliteit en Openbare Werken, over fietscursussen voor 60-plussers 

 

 

7. Actuele vraag van Annabel Tavernier (N-VA) aan Benjamin Dalle, Vlaams minister van 

Brussel, Jeugd en Media, over het jaarverslag 2020 van de Brusselse vicegouverneur 

betreffende de naleving van de taalwetgeving in Brussel 

 

 

 

8. Actuele vraag van Bert Maertens (N-VA) aan Jan Jambon, minister-president van de 

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

en Facilitair Management, over het geplande windmolenpark voor de kust van 

Duinkerke 

 

Actuele vraag van Martine Fournier (CD&V) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van 

Mobiliteit en Openbare Werken, over de Vlaamse reactie op de komst van 47 

windmolens voor de kust van Duinkerke 

 

 

 

9. Actuele vraag van Steven Coenegrachts (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-

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

Sociale Economie en Landbouw, over het Europese akkoord rond de hervorming van het 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 

 

 

 

10. 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 het aangekondigde Leersteundecreet ter vervanging van het M-

decreet 

 

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 het aangekondigde Leersteundecreet 

 

 

***** 


