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26 mei 2015

Nieuwsbrief Bert Maertens - mei 2015

Beste lezer,
We zijn alweer een maandje verder, en dus is het tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Mijn
activiteiten en initiatieven de afgelopen weken pasten perfect in onze nationale #Helfiecampagne: samen met enkele collega's kon ik de schapen langs de Damse Vaart
redden; ik fietste 125 km ten voordele van Kom op tegen Kanker en hielp tijdens een
praktijkstage een dag mee bij de Izegemse groen- en technische dienst. U leest er meer
over hieronder. Ook de binnenvaart liet ik niet los. Zo leest u in deze nieuwsbrief hoe ik
pleit voor een nieuwe projectoproep pallettransport. Want binnenvaart en
pallettransport, dat is een ideale match.
Smaakt deze nieuwsbrief naar meer? Neem dan zeker ook geregeld eens een kijkje
op mijn website: www.bertmaertens.vlaanderen, of volg mij op twitter.
Alvast veel leesplezier,
Bert

Nieuws
Palletvervoer en binnenvaart ideale match

Door Bert Maertens op 10 mei 2015, rond deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken

De Vlaamse steunmaatregel voor palletvervoer via binnenschepen is een succes.
Jaarlijks worden 241.000 palletten met goederen langs onze binnenwateren vervoerd.
Dat vervoer over het water vermijdt zo elk jaar meer dan 12.000 vrachtwagenritten op
onze ...

Veiligheidssysteem AIS verplicht op alle Vlaamse waterwegen
Door Bert Maertens op 26 april 2015, rond deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken

BRUSSEL – Vlaanderen verplicht binnenkort het veiligheidssysteem AIS (Automatic
Identification System) op alle Vlaamse waterwegen. Dit vernam Vlaams
volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) in antwoord op een parlementaire vraag
aan minister ...

Schapen langs Damse Vaart komen zeker terug
Door Bert Maertens op 20 mei 2015, rond deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken

DAMME/BRUSSEL – Schapenbegrazing langs de Damse Vaart behoort dan toch niet
tot het verleden. Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en de provincie West-Vlaanderen
zorgen met een proefproject op korte termijn voor bermbeheer met schapen. Vanaf ...

Schepen en burgemeester draaien dag mee met technische
en groendienst
Door Bert Maertens op 18 mei 2015, rond deze onderwerpen: Izegem

Schepen Kurt Grymonprez (SP.A), burgemeester Bert Maertens (N-VA), stadssecretaris
Anton Jacobus en clusterdiensthoofd Els Manhaeve draaien vandaag mee met de
technische en groendienst van de stad Izegem.Met deze inleefdag komt het
stadsbestuur een ...

Op vrijdag 15 mei trapte ik 125 km van Wevelgem
naar Mechelen. Geen weddenschap of plotse
bevlieging. Ik nam samen met andere N-VA'ers deel
aan de 1000 km van Kom op tegen Kanker. Om het
nodige startkapitaal op te halen, verkocht ik mezelf,
samen met enkele Izegemse N-VA-schepenen en fractieleden, als barteam op eBay. Op 15 mei was
het dan zover. De rit zelf verliep vlotjes, misschien
wel mede te danken aan de aanmoedigingen van
partijgenoten die ik in Wevelgem mocht in
ontvangst nemen.
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