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De voorzìtter vøn de gemeenteraad van Boortmeerbeek verzoekt de
gemeenteroad te vergaderen op mdondag 24 juni 2079 aansluitend op de z¡tting
van de rødd voor maotschøppelijk welzijn in de roodzaal von het gemeentehuis.
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CIPAL - mandater¡ng algemene vergadering 27 juni2019
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Johan Smits
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