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PV 1 juni 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 Jan Jambon, minister-president van de 

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

en Facilitair Management, over de reactie van de Vlaamse Regering op de staking bij 

de openbare diensten van 31 mei 2022 

 

Actuele vraag van Jeremie Vaneeckhout (Groen) aan Bart Somers, viceminister-

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

Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, over de vakbondsacties bij de 

openbare diensten 

 

 

 

2. Actuele vraag van Brecht Warnez (cd&v) aan Bart Somers, viceminister-president van de 

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

en Gelijke Kansen, over de (cyber)veiligheid van publieke camera's bij gemeentebesturen 

 

 

3. Actuele vraag van Marius Meremans (N-VA) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van 

Mobiliteit en Openbare Werken, over brede fietslanen en het Vademecum 

Fietsvoorzieningen 

 

 

 

4. Actuele vraag van Stijn Bex (Groen) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit 

en Openbare Werken, over de ongevallenanalyse van Vias institute 

 

Actuele vraag van Annick Lambrecht (Vooruit) aan Lydia Peeters, Vlaams minister 

van Mobiliteit en Openbare Werken, over de analyse van verkeersongevallen tussen 

2017 en 2020 door Vias institute 

 

 

 

5. Actuele vraag van Marino Keulen (Open Vld) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van 

Mobiliteit en Openbare Werken, over de gegarandeerde dienstverlening bij De Lijn 
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6. Actuele vraag van Lise Vandecasteele (PVDA) aan Benjamin Dalle, Vlaams minister 

van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding, over de bevraging van de 

Gezinsbond betreffende de stijgende prijzen 

 

Actuele vraag van Katja Verheyen (N-VA) aan Benjamin Dalle, Vlaams minister van 

Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding, over de verontrustende stijging van 

het aantal mensen dat bij de voedselbanken moet aankloppen 

 

Actuele vraag van Suzy Wouters (Vlaams Belang) aan Benjamin Dalle, Vlaams 

minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding, over de impact van de 

stijgende inflatie op armere gezinnen 

 

 

***** 


