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u uit voor de vergadering van de gemeenschappel'tjke gemeenteraadscommissie

Mobiliteit en Openbare Werken op maandag 08 iuni 2O2O om 2Ou0O,
Als gevolg van de Corona-maatregelen zal de commlssievergadering onllne plaats vinden via Teams,,

AGENDA
-

Goedkeuring verslag commissiwergadering dd" 29 januari 2020

- Venne5traat:

ofltwerp w€Seni5- en riolering*rerken - toelichting door studiebureau Swecq

- Kasterstraat: ontwerp wegenis- en rioleringswerken - toelichting door Aquafin

'lan

Broeckeerllaan: herinrichting wegprofiel met fietssuggestiestroken en uitbreiding

zone 50 {cfr, dossier fietsstraten gemeenteraad 26 mei 2020)
- Herinrichting kruispunt Rode Heuvel * Markt (cfr. dossier fietsstraten gemeenterêad 26 mei 2020)
" stand van zêken DDS - Verko
- varia

De documenten horende bij de agendapunten 1, 4 en 5 kunt u raadplegen ln Cobra,

Het ontwerp met betrekklng tot de agendapunten 2 en 3 zal gepresenteerd en toegelícht worden
tijdens de vergadering.
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Als bijlage vlndt u een volmachtformulier zodat u bij rcrhinderlng iemand anders kan machtigen

om Êan de vergadering deel te nemen,
Met vriendelijke groeten,

Claudine van der Sluijs

Albert De Ceyter

Claudine De Pauw

Departementshoofd

Voorzitter CR<ommissie

Voorzitter GR-commissie
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