
 

  

Brussel, 19/10/2022. 

MEDEDELING 

Betreft : kalender der zittingen van de Gemeenteraad voor de jaar 2023. 

 
 
In zitting van 6 oktober 2022, heeft het College de kalender vastgesteld voor de zittingen van de Gemeenteraad van 
2023. Het spreekt vanzelf dat deze kalender enkel ter inlichting overgemaakt wordt en dat de Gemeenteraad voor elke 
vergadering afzonderlijk zal opgeroepen worden. 
 
 
Vrijdag 13 januari 2023 
vanaf 14 uur : gewone secties; 
Maandag 16 januari 2023 
te 16 uur : openbare zitting gevolgd door een besloten vergadering; 
 
Vrijdag 27 januari 2023 
vanaf 14 uur : gewone secties; 
Maandag 30 januari 2023 
te 16 uur : openbare zitting gevolgd door een besloten vergadering; 
 
Vrijdag 10 februari 2023 
vanaf 14 uur : gewone secties; 
Maandag 13 februari 2023 
te 16 uur : openbare zitting gevolgd door een besloten vergadering; 
 
Maandag 6 maart 2023 
te 13 uur 30 : gewone secties (vervroegde procedure); 
te 16 uur : openbare zitting gevolgd door een besloten; 

Vrijdag 17 maart 2023 
vanaf 14 uur : gewone secties; 
Maandag 20 maart 2023 
te 16 uur : openbare zitting gevolgd door een besloten vergadering; 
 
Vrijdag 21 april 2023 
vanaf 14 uur : gewone secties; 
Maandag 24 april 2023 
te 16 uur : openbare zitting gevolgd door een besloten vergadering; 
 
Vrijdag 19 mei 2023 
vanaf 14 uur : gewone secties; 
Maandag 22 mei 2023 
te 16 uur : openbare zitting gevolgd door een besloten vergadering; 
 
Vrijdag 9 juni 2023 
vanaf 14 uur : gewone secties; 
Maandag 12 juni 2023 
te 16 uur : openbare zitting gevolgd door een besloten vergadering; 
 
Vrijdag 23 juni 2023 
vanaf 14 uur : gewone secties; 
Maandag 26 juni 2023 
te 16 uur : openbare zitting gevolgd door een besloten vergadering; 
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Vrijdag 1 september 2023 
vanaf 14 uur : gewone secties; 
Maandag 4 september 2023 
te 16 uur : openbare zitting gevolgd door een besloten vergadering; 
 
 
Vrijdag 15 september 2023 
vanaf 14 uur : gewone secties; 
Maandag 18 september 2023 
te 16 uur : openbare zitting gevolgd door een besloten vergadering; 
 
Vrijdag 29 september 2023 
vanaf 14 uur : gewone secties; 
Maandag 2 oktober 2023 
te 16 uur : openbare zitting gevolgd door een besloten vergadering; 
 
Vrijdag 13 oktober 2023 
vanaf 14 uur : gewone secties; 
Maandag 16 oktober 2023 
te 16 uur : openbare zitting gevolgd door een besloten vergadering; 
 
Maandag 6 november 2023 
te 13 uur 30 : gewone secties (vervroegde procedure); 
te 16 uur : openbare zitting gevolgd door een besloten; 

Vrijdag 17 november 2023 
vanaf 14 uur : gewone secties; 
Maandag 20 november 2023 
te 16 uur : openbare zitting gevolgd door een besloten vergadering; 
 
Vrijdag 1 december 2023 
vanaf 14 uur : gewone secties; 
Maandag 4 december 2023 
te 16 uur : openbare zitting gevolgd door een besloten vergadering; 
 
Vrijdag 15 december 2023 
vanaf 14 uur : gewone secties; 
Maandag 18 december 2023 
te 16 uur : openbare zitting gevolgd door een besloten vergadering; 
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