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We kunnen het niet meer ontkennen: regen,
mist en smeltende sneeuw, duisternis op
een ontiegelijk vroeg uur: het gaat stilaan
richting Kerstmis. Ook dit jaar steunt N-VA
Music for Life van Studio Brussel. Je leest er
hieronder meer over. 

Veel leesplezier,

Bert. 

Onderhoudswerken aan West-
Vlaamse bruggen op til
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De Vlaamse overheid voert de komende
maanden en jaren heel wat
onderhoudswerken uit aan bruggen in West-
Vlaanderen. 

Zo worden het Sint-Pietersbrugje in Moen,
de brug over de nieuwe sluis in Ooigem en
de Oerenbrug over het kanaal in Alveringem
aangepakt. In Brugge worden werken
gepland aan de Conzettbrug en de Sint-
Kruispoortbrug I. 

LEES MEER »

Begin 2017 duidelijkheid over
Leiewerken in Menen

Waterwegbeheerder Waterwegen en
Zeekanaal is volop bezig met de opmaak
van het voorontwerp voor de Leiewerken in
Menen. Dit kadert in het Seine-
Scheldeproject.

Begin 2017 zal er uitsluitsel zijn over
mogelijke onteigeningen in het kader van de
Leiewerken in Menen. 
De fietsers- en voetgangersbrug over de
Leie komt er zeker. 

LEES MEER »

Vlaanderen blijft investeren in
walstroom voor binnenvaart

De volgende maanden komen er in
Vlaanderen vier nieuwe locaties bij waar
binnenschippers voor elektriciteit aan boord
gebruik kunnen maken van walstroom in
plaats van de milieuvervuilende
dieselmotoren van het schip. Vlaams
minister van Mobiliteit Ben Weyts maakt
hiervoor 1.800.000 euro vrij. 
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LEES MEER »

In dialoog met mandatarissen

Op zaterdagen 21 en 28 november mocht ik
de conceptnota integratie OCMW-gemeente
voorstellen op de interactiedagen van de
mandataris in Gent en Edegem.

Interessante gedachtewisselingen volgden. 

LEES MEER »

De warmste maand

Net als vorige jaren steunt N-VA ook dit jaar
Music For Life van Studio Brussel. Dit jaar
steunen we Bednet VZW. 

LEES MEER »
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