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16 april 2015

Nieuwsbrief Bert Maertens - april 2015

Beste lezer,
Dit is de eerste editie van mijn nieuwsbrief, waarmee ik jou op regelmatige tijdstippen
wil informeren over mijn initiatieven in het Vlaams Parlement. In het parlement ben ik
actief in de commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en
Stedenbeleid en in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken. Je leest hieronder
welke actuele onderwerpen ik daar aankaartte: van het ambitieuze SeineScheldeproject voor onze binnenvaart, over de tewerkstelling van jongeren bij de
Vlaamse overheid tot grazende schapen langs de Damse Vaart. Heel uiteenlopende
zaken dus, maar dat maakt mijn job in het parlement ook meteen erg boeiend en
uitdagend.
Smaakt deze nieuwsbrief naar meer? Neem dan zeker ook geregeld eens een kijkje op
mijn website: www.bertmaertens.vlaanderen, of volg mij op twitter.
Hartelijke groet,
Bert

Nieuws
300 miljoen euro investeringen in West-Vlaamse waterwegen
Door Bert Maertens op 27 maart 2015, rond deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken

BRUSSEL – De Vlaamse overheid rekent op 120 miljoen euro Europese steun voor de
verdere realisatie van het Seine-Scheldeproject de komende jaren in West-Vlaanderen.
Vlaanderen investeert daar bovenop zelf 175 miljoen euro. Dat blijkt uit ...

Meer jongeren bij Vlaamse overheid ondanks besparingen
Door Bert Maertens op 17 maart 2015, rond deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur en
Bestuurszaken

Het aantal jongeren met een job bij de Vlaamse overheid is de afgelopen jaren gestegen
van 3,9 procent tot 4,2 procent.Dat heeft Vlaams minister Liesbeth Homans dinsdag
geantwoord op een ...

Bert Maertens ondervraagt minister Homans over
onbestuurbaarheid van gemeenten
Door Bert Maertens op 31 maart 2015, rond deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur en
Bestuurszaken

De Raad van State velde recent enkele arresten over de structurele onbestuurbaarheid
van Vlaamse gemeenten. Deze leiden tot haast onoplosbare toestanden in gemeenten
waar het fout loopt, en dit kan toch de bedoeling niet zijn, vindt Vlaams ...

Mogelijk opnieuw schapen langs de Damse Vaart
Door Bert Maertens op 11 april 2015, rond deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken

DAMME - Als alle partners hun steentje bijdragen, kunnen er binnenkort opnieuw
schapen grazen langs de Damse Vaart. Dat blijkt uit het

Op 24 maart organiseerde N-VA Kortrijk - Roeselare
- Tielt een politieke speeddate in de Budafabriek te
Kortrijk. Zo'n 100 aanwezigen konden speeddaten
met een twintigtal mandatarissen (Vlaamse en
federale parlementsleden, Provincieraadsleden,
schepenen en Kortrijkse Gemeenteraadsleden). Een
experiment dat zeker voor herhaling vatbaar is en
navolging zal kennen.
Maar je vragen hoeven niet te wachten op een
volgende editie: aarzel niet me te contacteren via
bert.maertens@n-va.be. Of kom me bezoeken in het
Vlaams Parlement, zoals enkele leden van N-VA
Izegem onlangs deden.
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