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Het is - eindelijk - volop zomer! 
Maar vooraleer ik de Catalaanse zon opzoek
(en intussen wat inspiratie opdoe), nog een
nieuwsbrief. Over loopbaanonderbreking en
werkbaar werk, maar ook over het Project
Stadsvaart en geluidsbermen. 

Veel leesplezier,

Bert.  

Ongelijkheid bij
loopbaanonderbreking lokale
besturen aangepakt
Het Vlaams Parlement keurde op mijn
initiatief een voorstel van decreet goed dat
de ongelijkheid bij loopbaanonderbreking
tussen personeelsleden van lokale besturen
wegwerkt.

LEES MEER »

Vlaamse overheid
aantrekkelijke werkgever, ook
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voor 65-plussers
De Vlaamse overheid blijft een aantrekkelijke
werkgever voor oudere werknemers. Dat
blijkt uit cijfermateriaal dat ik opvroeg bij
minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth
Homans.

LEES MEER »

Uitvoering Project Stadsvaart
vanaf najaar 2018
De werken aan de Steenbruggebrug in
Brugge zullen van start gaan in het najaar
van 2018, enkele maanden later dan
gepland. De werken aan de Dampoortsluis
vangen aan in 2019.

LEES MEER »

Realisatie geluidsberm E17
Stasegem in zicht
De aanbesteding voor de zuidelijke
geluidswerende dam langs de E17 in
Stasegem zal nog dit jaar plaatsvinden.

LEES MEER »

Officiële opening Wandel op de
Mandel
Op vrijdag 8 juli werd het eerste deel van de
gloednieuwe fiets- en wandelverbinding
“Wandel op de Mandel” officieel ingehuldigd
met een fietstocht. 

LEES MEER »
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Isotopia schot in de roos Jan Peumans te gast
De eerste editie van het nieuwe stadsfestival
Isotopia was meteen een groot succes!

Op 11 juli was Jan Peumans, voorzitter van
het Vlaams Parlement, te gast in Izegem.

  www.bertmaertens.be   
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