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Binnenvaart moet aan belang
winnen
De Vlaamse Regering wil het vrachtvervoer
naar het spoor en de waterwegen toeleiden.
Met een voorstel van resolutie willen we
vanuit de meerderheid een duwtje in de rug
geven. 
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Provincieraadsverkiezingen
aan bod in het Vlaams
Parlement
De afslanking van de provincies kwam
nogmaals aan bod in het Vlaams Parlement.
Ik verdedigde hierbij de beslissing om in
West-Vlaanderen van 7 naar 3 kiesdistricten
te gaan, maar ik pleitte er ook voor niet te
kiezen voor provinciale kieskringen, want
dan worden de provincieraadsverkiezingen
echt wel een zeer-ver-van-mijn-bed-show.
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Minister Weyts investeert in
West-Vlaanderen
Vanaf nu tot het eind van de regeerperiode
in 2019 wordt er nog 5,8 miljard euro
geïnvesteerd in de Vlaamse mobiliteit.
Ook in West-Vlaanderen worden er heel wat
werken voorzien. Zo wordt de N49 tussen
Knokke-Heist en Antwerpen omgebouwd tot
autosnelweg en wordt er werk gemaakt van
een fietsbrug over de N36 in Deerlijk.
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Groen licht voor River Terminal
Roeselare
De River Terminal Roeselare, die in 2019
operationeel zou moeten zijn, krijgt
normaliter een kaaimuur van 227 meter lang
en een kaaiplateau van 21.000 m2. De
nieuwe binnenvaartterminal zal zorgen voor
een nieuwe jaarlijkse trafiek van 73.000 ton
aan bulkgoederen en 63.000 m3 aan
palletgoederen op het kanaal Roeselare-
Leie.
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Drones monitoren Oostendse
havendammen
De Vlaamse overheid wil in de toekomst
drones meer inzetten voor de periodieke
inspectie van bruggen, sluizen en het beheer
van dammen. Een gunstig bevonden
proefproject op de Schelde in Avelgem krijgt
navolging in Oostende, waar de
havendammen binnenkort door drones in



beeld worden gebracht.
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