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AANVULLENDE AGENDA 

 

 

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

lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd, navolgende mondelinge vraag toe te voegen aan de 

dagorde van de gemeenteraad van maandag 19 april 2021. 

 

• Omvormen oude stortplaats tot extra bos 
 

_________ 
 

 

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 agendapunt toe te voegen aan de 

dagorde van de gemeenteraad van maandag 19 april 2021. 

 

• Sociale fraude aanpakken door onderzoek naar buitenlandse bezittingen 
 

_________ 

 

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 agendapunt toe te voegen aan de dagorde van 

de gemeenteraad van maandag 19 april 2021. 

 

• Regenboogzebrapad in Herk-de-Stad  

 

_________ 

 

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 agendapunt toe te voegen aan de 

dagorde van de gemeenteraad van maandag 19 april 2021. 

 

• Schrappen jachtgebied 

_________ 
 

Gemeenteraadslid Gunter De Ryck wenst namens de Groenfractie op basis van art. 31 van het decreet 

lokaal bestuur van 22 december 2017, zoals gewijzigd, navolgende mondelinge vraag toe te voegen aan de 

dagorde van de gemeenteraad van maandag 19 april 2021. 
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• Afsluiten overwegen 

___________ 
 

Fractieleiders Sofie De Waele (Vooruit), Jimmy Graulus (Open VLD) en Wim Hayen (CD&V) wensen 
namens hun respectievelijke fracties op basis van art. 21 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 

2017 , zoals gewijzigd, navolgend agendapunt toe te voegen aan de dagorde van de gemeenteraad van 

maandag 19 april 2021. 

• Motie i.v.m. Limburgse regiovorming 

_________ 
 

 

 

 

In opdracht: 

Plaatsvervangend Algemeen Directeur   De Voorzitter, 

Bart Bastijns       Lore Michiels  
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