
 
 

 
 
 

                                                                                                                                

 

   … 

  

 Pikkeleerstraat 14 / 3540 Herk-de-Stad / tel. 013 38 03 10 / fax 013 55 23 33  

www.herk-de-stad.be / secretariaat@herk-de-stad.be 
 

Dienst Secretariaat 

 Herk-de-Stad, 4 maart 2021 
 

 

 

 

AANVULLENDE AGENDA 

 

 

Gemeenteraadslid Danny Jamers 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 8 maart 2021. 

 

1. Onveilige verkeerssituatie aan Campus Amandina  

 

_________ 

 

Gemeenteraadslid Karolien Grosemans 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 8 maart 2021. 

 

1. Zomerscholen in Herk-de-Stad 

 
________ 

 
 

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 vragen toe te voegen aan 

de dagorde van de gemeenteraad van maandag 8 maart 2021. 
 

1. Verkeerssituatie Grote Baan 
 

___________ 

 

 

2. Grondwaterwinning Olmenhof 

__________ 

 

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 8 maart 2021. 

 

1. Subsidies aan gemeenten in het kader van veilige schoolroutes op gemeentewegen  
 

________ 
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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 8 maart 2021. 

 

1. Projectsubsidies voor fietsinfrastructuur  

 

 

 
 
 

In opdracht: 

Plaatsvervangend Algemeen Directeur   De Voorzitter, 

Bart Bastijns       Lore Michiels  
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