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AANVULLENDE AGENDA 

 

 

Gemeenteraadsleden Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Wim Hayen, Lo Guypen en Gunter De Ryck 

wensen namens de resp. fracties sp.a, Open Vld, CD&V, NIEUW (+ onafh) en Groen op basis van art. 21 

van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd, navolgend punt toe te voegen aan 

de dagorde van de gemeenteraad van maandag 11 januari 2021. 

 

-  Verdeling Vlaamse coronasubsidies 

_________ 

 

Gemeenteraadslid Danny Jamers wenst namens de N-VA-fractie op basis van art. 21 van het decreet lokaal 

bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd, navolgend punt toe te voegen aan de dagorde van de 

gemeenteraad van maandag 11 januari 2021. 

 

- Reflecterende huisnummers 

_________ 

 

Gemeenteraadslid Michel Laenen wenst namens de N-VA-fractie op basis van art. 31 van het decreet 

lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd, navolgend punt toe te voegen aan de dagorde van 

de gemeenteraad van maandag 11 januari 2021. 

 

- Voetpad Endepoelstraat 

__________ 

 

Gemeenteraadslid Karolien Grosemans wenst namens de N-VA-fractie op basis van art. 21 van het decreet 

lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd, navolgend punt toe te voegen aan de dagorde van 

de gemeenteraad van maandag 11 januari 2021. 

 
- Deelname ‘Bijenvriendelijkste gemeente’ 

__________ 

 

Gemeenteraadslid Gunter De Ryck wenst namens de Groenfractie op basis van art. 21 van het decreet 

lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd, navolgend punt toe te voegen aan de dagorde van 

de gemeenteraad van maandag 11 januari 2021. 

 

 

- Ondersteuning van verenigingen die niet beschouwd worden als jeugd-, sport- of 

cultuurvereniging 
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In opdracht: 

Algemeen Directeur      De Voorzitter, 

Nathalie Creten      Lore Michiels  
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