Gemeentelijk nieuws 3 januari 2018

• Nieuwjaarsreceptie gemeentebestuur • Agenda gemeenteraad • Muzieknamiddag in De Cirkel • Bib: S
Bron: Nieuwsbrief Flits - Dienst Communicatie van Herk-de-Stad
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Agenda gemeenteraad maandag 8 januari

Op maandag 8 januari komt om 20 uur in de oude rijkswachtkazerne op de Markt de gemeenteraad sam

1.Vernieuwing belastingreglement tot eind 2019: belasting op de afgifte van administratieve stukken.
2.Verlenging overeenkomst lokale diensteneconomie (De Winning - vzw Werkkans).
3.Verlenging samenwerkingsovereenkomst Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (De Win
4.Onderhoudswerken 2018 - aanleg parking in betonstraatstenen Markt en kruispunt Hof- en St. Maarte
5.Onderhoud wegen in asfalt dienstjaar 2018 (Schoolstraat e.a.) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gun
6.Reglement verwaarloosde woningen en gebouwen - registratie en belasting.
7.Reglement betreffende de inventarisatie van en de heffing op leegstaande woningen en/of kamers.
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Muzieknamiddag in De Cirkel

Kom op maandag 8 januari van 13.00 tot 16.00 naar de muzieknamiddag in De Cirkel. De toegang is gra

Spreekuur Digi-assistent in de Bib

Digi-assistent Willy Notelaers
bibliotheek@herk-de-stad.be
is op donderdag 4 januari
. Als
vanje10
een
totspecifieke
11 uur in de
vraag
bibliotheek@her
bib.hebt,
Hij helpt
magjejeverder
die ook
me
k-de-stad.be
. Breng zeke

Gezocht: gemachtigd opzichters!

De provincie Limburg organiseert dit jaar voor de negende keer een opleiding tot gemachtigd opzichter.

Wie kan gemachtigd opzichter worden?

Iedereen die minstens 18 jaar is, over wat vrije tijd beschikt en zich vrijwillig wil inzetten voor de verkeers

Het provinciebestuur organiseert de theoretische opleidingen en dit op verschillende plaatsen in de prov
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Na het volgen van de theoretische en praktische opleiding krijg je van je burgemeester de machtiging en

Een gemachtigd opzichter is herkenbaar aan de armband in de Belgische driekleur die de naam van de

De opleiding én uitrusting zijn volledig gratis.

Inschrijven kan tot en met
www.limburg.be/gemachtigdopzichter
26 januari 2018 via

Meer info:
dienst Mobiliteit en Routenetwerken provincie Limburg
tel. 011 23 83 40
e-mail:
mobiliteit@limburg.be

Nieuwjaarsconcert Harmonieorkest Herk-de-Stad
Een muzikale toost op het nieuwe jaar! Het Harmonieorkest Herk-de-Stad o.l.v. Pieter Leemans nodigt

Lezing 'Meneer de notaris, familiegeheimen en geldperikelen onthuld' door Bert Kruismans

Bert Kruismans geeft op maandag 8 januari om 14 uur in het kader van Academie Okra-Davidsfonds He
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Gezagsdrager, raadsman, biechtvader – de notaris is het allemaal. Zijn unieke functie in de Belgische sa

Cabaretier, columnist en jurist Bert Kruismans (de eerste Slimste Mens) vlijde zich neer in Vlaamse, Wa

Opendeurdag over nieuwe opleidingen Qrios Campus Sint-Martinus

Wil je je creativiteit in dewww.qrios.be
keuken of bakkerij
, 013omzetten
33 88 98 naar
of een sintmartinus@qrios.be
professionele carrière? .Welkom bij Qrio
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