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kunnen zich voordoen.  De sprekers wordt verzocht hiermee rekening te houden. 

 

 

PV 10 november 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 Hannes Anaf (Vooruit) aan Wouter Beke, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de onverantwoorde 

huurprijzen in de woonzorgcentra 

 

Actuele vraag van Lise Vandecasteele (PVDA) aan Wouter Beke, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de hoge huurkosten 

voor commerciële woonzorgcentra 

 

Actuele vraag van Ann De Martelaer (Groen) aan Wouter Beke, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de commercialisering 

van de woonzorgcentra 

 

 

 

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

Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de derde coronaprik 

 

Actuele vraag van Maaike De Rudder (CD&V) aan Wouter Beke, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de herhalingsprik 

tegen het coronavirus 

 

 

 

 

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

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

en Facilitair Management, over de noodkreet van de cultuur- en evenementensector 

naar aanleiding van de vierde golf 

 

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

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

Digitalisering en Facilitair Management, over de annulaties in de cultuur- en 

evenementensector wegens de vierde coronagolf 

 

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

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

Digitalisering en Facilitair Management, over de impact van de vierde golf op de 

cultuur- en evenementensector 

 

Actuele vraag van Filip Brusselmans (Vlaams Belang) aan Jan Jambon, minister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, 

Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management, over de coronamaatregelen van de 

gemeenten en een eventuele nieuwe lockdown 

 

***** 


