Bijeenroeping gemeenteraad
Dagorde

De voorzitter mevrouw Gerda Van Geite verzoekt (eerste oproeping) de gemeenteraad digitaal te
vergaderen op:

dinsdag 27 april 2021 om 20.00 uur.
Openbare zitting
1. Politie
1.1 Aanvullend verkeersreglement : veldweg Haezenweg (deel tussen Bellestraat en Zwarteberg) –
beperking toegelaten verkeer – plaatsen verkeersborden F99a en F101a.

2. Financiën
2.1 Ter beschikking stellen van fietsen aan de personeelsleden van de gemeente Affligem –
goedkeuring fietspolicy lokaal bestuur Affligem

3. Ruimtelijke ordening
3.1 Ter kennisgeving Jaarverslag 2020 over de werkingsmiddelen van de GECORO
3.2 Intrekking van het gemeenteraadsbesluit van 12 maart 2019 tot definitieve vaststelling van het
Gemeentelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan “De Montil”

4. Openbare werken
4.1 Goedkeuring van het proces-verbaal van meting en afpaling van een particulier perceel gelegen
aan de Assestraat en de Kerlemeers, kadastraal gekend 2e afdeling sectie B nrs. 235 c en 276 t
– akkoord met de begrenzing
4.2 Verkoop uit de hand van verschillende percelen grond te Affligem door FOD Financiën

5. Intergemeentelijke samenwerking
5.1 Havicrem – bijzondere algemene vergadering 09 juni 2021 – goedkeuring agenda
5.2 Haviland - algemene vergadering 16 juni 2021 - goedkeuring agenda
5.3 Haviland - algemene vergadering 16 juni 2021 - goedkeuring agenda - statutenwijziging
5.4 ILvA - algemene en buitengewone algemene vergadering 22 juni 2021 - goedkeuring agenda
5.5 Intergem – algemene vergadering 17 juni 2021 – goedkeuring agenda
5.6 Zefier Cvba – algemene vergadering 10 juni 2021 – goedkeuring agenda
5.7 Kennisname – Jaarverslag cultuurregio Pajottenland & Zennevallei 2020

6. Toegevoegde punten
6.1 Afschaffen van voorrang aan rechts op de as Bellestraat, wegvak N208 tot de Kerkstraat, de
Kerkstraat en de Fosselstraat, wegvak Kerkstraat tot de Brusselbaan: Advies van het Affligems
Verkeers- en Mobiliteitsforum.

6.2 Advies van het Affligems Verkeers- en Mobiliteitsforum betreffende de toepassing van de
voorrang van rechts op Affligems grondgebied
6.3 Advies van het Affligems Verkeers- en Mobiliteitsforum betreffende de parkeerproblematiek in
sommige straten van Affligem
6.4 Toegankelijkheid van de zittingsverslagen van de gemeenteraad

