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De laatste nieuwsbrief van dit jaar, waarmee
ik jullie vooral een warm en gezellig
eindejaar wil toewensen.
Persoonlijk heb ik in 2015 mogen ervaren
dat geluk en gezondheid echt wel het
allerbelangrijkste zijn in het leven. Mijn wens
voor 2015 voor jullie allen is dan ook zeer
eenvoudig: een goede gezondheid en veel
geluk voor u en uw familie.
Bert.

De machine draaiend houden

Tijdens de avondvergadering van het
Vlaams Parlement op 17 december sprak ik
over bestuurszaken. Weliswaar niet meteen
het meest mediagenieke domein, maar wel
een essentieel.
Mijn volledige tussenkomst kan
je hier nalezen en bekijken.
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De juiste vrouw/man op de
juiste plaats
We moeten vrouwen nog meer stimuleren
om mee te dingen naar topfuncties bij de
overheid. Positieve actie, maar geen
discriminatie. Zo moeten we ervoor zorgen
dat de juiste vrouw of man op de juiste
plaats terechtkomt. De competentie is en
blijft de doorslaggevende factor bij een
aanwerving.
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Eind 2016 duidelijkheid over
brug Wevelgem-Lauwe
Eind 2016 moet het voorontwerp voor de
nieuwe verhoogde brug over de Leie tussen
Wevelgem en Lauwe goedgekeurd zijn. Dan
zal er ook uitsluitsel zijn over mogelijke
onteigeningen in het kader van de
Leiewerken in Lauwe en Wevelgem.
LEES MEER »

Bedrijfsbezoek Beauvoords
Bakhuis
Op vrijdag 11 december brachten enkele
West-Vlaamse N-VA-Parlementsleden een

bedrijfsbezoek aan het Beauvoords Bakhuis.
Dit bedrijf startte in een keukentje en groeide
uit tot een kmo van 20 mensen. Met
artisanale recepten van grootmoeder en met
verse producten bereiden ze er
voortreﬀelijke pannenkoeken!
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