College van Burgemeester en Schepenen
Besluitenlijst

Zitting van 7 juni 2021

DIRK DE FAUW
1

2021_CBS_00586

Vergunningen - vraag van Koninklijke Brugse Velosport voor het
organiseren van een wielerwedstrijd aspiranten en miniemen in SintPieters op zaterdag 14 augustus 2021.

2

2021_CBS_01962

Vergunningen - vraag van Brugge Plus voor de organisatie van
Uitwijken juli van maandag 5 juli t.e.m. zondag 25 juli 2021 in het
Rustenburgpark te Sint-Pieters.

3

2021_CBS_01878

Vergunningen - organisatie van Urban Swim Brugge in de Brugse reien
op zaterdag 19 juni 2021 door Langerei Zwemmers vzw.

4

2021_CBS_01887

Vergunningen/cel ambulante handel - vraag van Unizo Sint-Kruis houden braderie van donderdag 17 t.e.m. zondag 20 juni 2021 in de
Moerkerkse Steenweg in Sint-Kruis.

5

2021_CBS_02225

Vergunningen/cel ambulante handel - Brugse Marktkramersbond wijziging data jaarmarkt op de Markt naar donderdag 17 juni 2021 van
10u tot 18u.

6

2021_CBS_02324

Communicatie en citymarketing – samenwerking Brugge radio i.k.v.
'Red de lokale horeca'.

MATHIJS GODERIS
7

2021_CBS_02170

Jeugddienst - jeugdhuizen weddesubsidie 2020 afrekening.

8

2021_CBS_02159

Jeugddienst - Jong Ding aanvraag - LANd is played.

9

2021_CBS_01772

Jeugddienst - verslag Bruges Inside Out 2020.

10

2021_CBS_01755

Jeugddienst - verslag Welzijnschakel Integraal 2020.

11

2021_CBS_01661

Jeugddienst - verslag Het Entrepot 2020.

MERCEDES VAN VOLCEM
12

2021_CBS_02036

Openbaar domein - aankoop containers - aanvaarde factuur toewijzing.

13

2021_CBS_02320

Openbaar domein - aankoop haken gevelbank (aanvaarde factuur) toewijzing.

14

2021_CBS_02243

Openbaar domein - omgevingsvergunning voor het vellen van een
boom - gunstig.

15

2021_CBS_02239

Openbaar domein - aanvraag omgevingsvergunning voor het vellen van
bomen - voorwaardelijk gunstig.

16

2021_CBS_02245

Openbaar domein - aanvraag omgevingsvergunning voor het vellen van
bomen - voorwaardelijk gunstig.

17

2021_CBS_02247

Openbaar domein - aanvraag omgevingsvergunning voor het vellen van
een boom - voorwaardelijk gunstig.

18

2021_CBS_02241

Openbaar domein - aanvraag omgevingsvergunning voor het vellen van
een boom - voorwaardelijk gunstig.

19

2021_CBS_02242

Openbaar domein - aanvraag omgevingsvergunning voor het vellen van
een boom - voorwaardelijk gunstig.

20

2021_CBS_02237

Openbaar domein - omgevingsvergunning voor het vellen van een
boom - ongunstig.

21

2021_CBS_01703

Openbaar domein - Cathemgoed - fase 1 - eerste betalingsverzoek
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VLM.
22

2021_CBS_01707

Openbaar domein - principiële goedkeuring ontwerp en raming
Cathemgoed - fase 2.

23

2021_CBS_02226

Openbaar domein - randparking Waggelwater - aanleg waterleiding verrekening.

24

2021_CBS_01980

Openbaar domein - goedkeuring aanleg parking langs ventweg Koning
Albert I-laan 132.

25

2021_CBS_02003

Openbaar domein - geluidsbuffer sporenbundel Zwankendamme goedkeuring stadsaandeel.

26

2021_CBS_02144

Openbaar domein - openbare verlichting Prins Leopoldstraat.

27

2021_CBS_01205

Openbaar domein - de ontwikkeling van de Beurssite (design en build) uitvoering van rioleringswerken en bijhorende wegeniswerken ten laste
van Farys - goedkeuring.

28

2021_CBS_02231

Openbaar domein - aanvraag subsidie Westtoer voor project
Recreatieve Picknick hotspot Blankenbergse Dijk - indiening
goedkeuren.

29

2021_CBS_02224

Openbaar domein - maaien wegbermen 2021-2023 - gunning.

30

2021_CBS_02153

Openbaar domein - raamovereenkomst leveren en lossen van
cementproducten (zakken van 25 kg) - heraanbesteding - voorstel wijze van gunnen.

31

2021_CBS_01793

Openbaar domein - aankoop aanhangwagens voor sectoren - aanvaarde
factuur - toewijzing.

32

2021_CBS_02006

Openbaar domein - onthardingsproject binnenstad - stopzetting
procedure - heraanbesteding.

33

2021_CBS_02190

Openbaar domein - raamcontract herbestraten en vernieuwen
voegvulling in de binnenstad - goedkeuring nieuwe locaties.

34

2021_CBS_01462

Openbaar domein - erfgoedbeheerplan Brugse stadsvesten communicatie.

35

2021_CBS_02308

Openbaar domein - wijkpark Ten Boomgaard - goedkeuring ontwerp en
indienen omgevingsvergunning.

36

2021_CBS_02337

Eigendommen - verkoop benaderende oppervlakte van 25 m² grond,
gelegen te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Zuidervaartje, aan IMEWO.

37

2021_CBS_01869

Eigendommen - bruikleenovereenkomst Kamer van Retorika.

38

2021_CBS_02350

Algemeen bestuur/geschillen - Kerstmarkt 2021-overheidsopdrachten aanstelling van een raadsman.

39

2021_CBS_01200

Financiën/financieel directeur-goedkeuren aanschaf softwaretool met
focus op het zoeken en beheren van subsidies.

40

2021_CBS_02255

Financiën/fiscaliteit - belasting standrechten op de markten - aj 2021 1ste kohier - vaststellen en goedkeuren.

41

2021_CBS_02174

Financiën/fiscaliteit - belasting op leegstaande woningen en gebouwen kohier aanslagjaar 2020 - vaststellen en goedkeuren.

42

2021_CBS_02420

Financiën/fiscaliteit - belasting op het gebruik van de openbare weg aanslagjaar 2020 - 1ste kohier - vaststellen en goedkeuren.

43

2021_CBS_02419

Financiën/fiscaliteit - belasting op het gebruik van de openbare weg aanslagjaar 2020 - 2e kohier - vaststellen en goedkeuren.

44

2021_CBS_02211

Financiën/fiscaliteit - belasting op het verstrekken van logies - aj 2020 2de semester (3de kohier) - vaststellen en goedkeuren.

45

2021_CBS_01897

Financiën/fiscaliteit - belasting op het verstrekken van logies ambtshalve ontheffingen - goedkeuren.
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46

2021_CBS_02095

Financiën/fiscaliteit - subsidiereglement toeristische logies goedkeuring subsidies vakantiewoningen - deel 1.

47

2021_CBS_02086

Financiën/fiscaliteit - subsidiereglement toeristische logies goedkeuring subsidies - deel 2.

48

2021_CBS_02289

Financiën/team incasso - parkeren - viseren en uitvoerbaar verklaren
van dwangbevelen.

FRANKY DEMON
49

2021_CBS_02317

Omgeving CAD - dagorde vergadering Gemeentelijke Commissie voor
Ruimtelijke Ordening (GECORO_B) d.d. 09.06.2021 - kennisname.

50

2021_CBS_02326

Omgeving CAD - Gecoro - vervanging ontslagnemend plaatsvervangend
lid - goedkeuring - naar gemeenteraad.

51

2021_CBS_02178

Omgeving - Handhaving - aanvraag ingediend door de vrijwilligers
Jeugdhuis Comma voor een afwijking op de geluidsnormen voor een
livestream met DJ-sets op het binnenplein Belfort op zaterdag 26 juni
2021.

52

2021_CBS_02115

Omgeving - Handhaving - aanvraag ingediend door Brugge Plus vzw
voor een afwijking op de geluidsnormen voor optredens op 'Uitwijken'
op zaterdag 26 juni, Sint-Kruis en op zaterdag 24 juli, Sint-Pieters.

53

2021_CBS_02201

Omgeving - Handhaving - aanvraag ingediend door vzw Dynamisch
Knokke-Heist voor een afwijking op de geluidsnormen voor optredens
en DJ-sets op 'Sounds Delicious' op vrijdag 30, zaterdag 31 juli en
zondag 1 augustus op het Ghandiplein Sint-Jozef.

54

2021_CBS_02271

Omgeving - Handhaving - aanvraag ingediend door Brugge Plus voor
een afwijking op de geluidsnormen voor DJ-sets op 'Brugge
Studentenstad' op dinsdag 22 en woensdag 23 juni 2021 op de
buitensite van hetEntrepot.

55

2021_CBS_02372

Omgevingsvergunning - Centrum - Vlamingstraat 68- 70 - vervangen
en vergroten van de ramen - weigeren.

56

2021_CBS_02385

Omgevingsvergunning - Centrum - Zuidzandstraat 31 - aanpassen van
de bestaande winkelpui.

57

2021_CBS_02400

Omgevingsvergunning - Centrum - Haarakkerstraat 1 - verbouwen van
een kleine eengezinswoning.

58

2021_CBS_02383

Omgevingsvergunning - Centrum - Moerstraat 68 - regulariseren van de
renovatie van een rijhuis.

59

2021_CBS_02399

Omgevingsvergunning - Dudzele - Herdersbruggestraat 12 - plaatsen
van een omheining.

60

2021_CBS_02381

Omgevingsvergunning - Sint-Pieters - Duivenslagstraat 1A - plaatsen
van een garagepoort in een bestaande carport (regularisatie).

61

2021_CBS_02106

Omgevingsvergunning - Sint-Pieters - Pathoekeweg 76 - NV Varo
Energy Tankstorage - veranderen en exploiteren van een
brandstoffendepot - kennisname beslissing Deputatie - deels gunstig,
deels ongunstig - geen beroep instellen.

62

2021_CBS_02425

Omgevingsvergunning - Sint-Michiels - Emile Bethuynelaan 12 bouwen van een vrijstaande woning.

63

2021_CBS_02440

Omgevingsvergunning - Sint-Michiels - 't Speelhof 78 - uitbreiden van
een woning.

64

2021_CBS_02267

Omgevingsvergunning - Sint-Andries - Dirk Martensstraat 14 Continental Gym - inrichten van een gym - kennisname beslissing
Deputatie (beroepsprocedure) - vergunning verlenen onder
voorwaarden - geen beroep instellen.
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65

2021_CBS_02416

Omgevingsvergunning - Sint-Andries - Torhoutse Steenweg 388 LABORHIM - bouwen meergezinswoning na slopen bestaande
bebouwing en uitvoeren bronbemaling.

66

2021_CBS_02380

Omgevingsvergunning - Sint-Andries - Koning Leopold III-laan 4 en
Kerkhofstraat 2 - Woonzorgnetwerk Spirit vzw - bouwen en exploiteren
van een dagcentrum voor mensen met jongdementie en een inclusief
woonproject met vier appartementen, acht studio’s,
gemeenschappelijke ruimtes en het realiseren van een functionele
verbinding met bestaand woonzorgcentrum Regina Coeli.

67

2021_CBS_02347

Omgevingsvergunning - Sint-Andries - Koning Leopold III-laan 4 Woonzorgnetwerk Spirit VZW - aktename melding m.b.t. actualisatie
van een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een
woonzorgcentrum als gevolg van een overdracht.

68

2021_CBS_02438

Omgevingsvergunning - Sint-Kruis - Boogschutterslaan 37 - Motion
Brugge - plaatsen van een losstaande banner (reclamedoek) ter hoogte
van de parkinginrit naar het sportpark "de Gulden Kamer" - weigeren.

69

2021_CBS_02387

Omgevingsvergunning - Sint-Kruis - Akkerstraat 1 - WARA regulariseren terrasoverkapping en inrichten vloer voor terras weigeren.

70

2021_CBS_02373

Omgevingsvergunning - Assebroek - Schoolstraat 2 - aanleggen van
een nieuw dakterras - weigeren.

71

2021_CBS_02384

Omgevingsvergunning - Assebroek - Prins Karellaan 32 - regulariseren
verwijdering raam naast voordeur, vervangen schrijnwerk voorgevel,
verwijderen verharding en vervangen tuinmuur in de voortuin kennisname beslissing Deputatie (beroepsprocedure) - weigering - geen
beroep instellen.

72

2021_CBS_02388

Omgevingsvergunning - Dudzele - Lodewijk Coiseaukaai 160 - Luminus
- aanleggen kabeltracé en bouwen en exploiteren windmolen en
middenspanningscabine met transfo - tweede adviesvraag Departement
Omgeving n.a.v. wijzigingsverzoek.

73

2021_CBS_02437

Omgevingsvergunning - Lissewege - Jakob Reyvaertstraat 62 verbouwen van bestaande eengezinswoning.

74

2021_CBS_02369

Omgevingsvergunning - Zeebrugge - Leopold II-dam - Starious
Bitumen Belgium - opbreken van bestaande verharding & bouwen en
exploiteren van een opslag- en verdeelcentrum voor bitumen verlenging beslissingstermijn.

75

2021_CBS_02375

Omgevingsvergunning - Zeebrugge - Veerbootstraat 1 - Regie der
Gebouwen - plaatsen van veiligheidshekwerk.

76

2021_CBS_01929

Omgevingsvergunning - conceptstudie stadsvernieuwingsproject
Kaaidistrict - stand van zaken.

77

2021_CBS_02286

Monumentenzorg - Sint-Lenardsstraat 19 - goedkeuring
restauratiedossier en vastlegging principieel subsidiebedrag.

78

2021_CBS_02316

Monumentenzorg - Ridderstraat 6 - principiële goedkeuring subsidie
Kunstige Herstelling.

79

2021_CBS_02327

Monumentenzorg - Gistelse Steenweg 30 - principiële goedkeuring
subsidie Kunstige Herstelling en goedkeuring restauratiedossier.

80

2021_CBS_02367

Omgeving/Wonen - Gotje 13 - schrapping uit leegstandsregister en
opnemen als tweede verblijf.

81

2021_CBS_02362

Omgeving/Wonen - Sint-Clarastraat 10 - schrapping leegstandsregister.

82

2021_CBS_02361

Omgeving/Wonen - Vestingstraat 29 - schrapping leegstandsregister.

83

2021_CBS_02254

Omgeving/Wonen - Ontmijnerslaan 34 - opname leegstandsregister.
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84

2021_CBS_02365

Omgeving/Wonen - Speelmansstraat 49 bus 1 - opname
leegstandsregister.

85

2021_CBS_02366

Omgeving/Wonen - Speelmansstraat 49 bus 2 - opname
leegstandsregister.

86

2021_CBS_02248

Omgeving/Wonen - Leenhof 32 - beroep tegen opname
leegstandsregister - niet inwilligen.

87

2021_CBS_02398

Omgeving/Wonen - opknappremie - toekenning premies en betwisting
premies.

88

2021_CBS_01222

Sportdienst - jubileum 50-jarig bestaan Minivoetbalclub Duivelshoek.

PHILIP PIERINS
89

2021_CBS_02379

Toerisme - organisatie toeristische rondleidingen 2021.

90

2021_CBS_02329

Taxivergunningen - kennisname van stopzetting oude taxivergunning Redzepi Hisen (Adria Taxi).

ANN SOETE
91

2021_CBS_02336

Onderwijs - DKO - personeelsbesluiten.

92

2021_CBS_02408

Onderwijs - SNT - personeelsbesluiten 2020-2021.

93

2021_CBS_02338

Onderwijs - SCB - personeelsbesluiten.

94

2021_CBS_01374

Onderwijs - opstart van een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure
met voorafgaande bekendmaking voor het aankopen van boeken en
werkboeken ten behoeve van de Stedelijke Basisscholen.

95

2021_CBS_02202

Onderwijs - basisonderwijs - aanvraag affectatie van een directeur
vanaf 1 juli 2021.

96

2021_CBS_01872

Onderwijs - KSO - overeenkomst tussen Agentschap Integratie en
Inburgering (AgII) en Stedelijk Onderwijs Brugge.

97

2021_CBS_02228

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (DKO) personeel - verlenging verlofstelsel.

98

2021_CBS_02377

Bevolking - ambtelijke afvoering uit het bevolkings-, wacht- en
vreemdelingenregister.

99

2021_CBS_02346

Bevolking - herbenaming van adressen.

100

2021_CBS_02450

Bevolking - ambtelijke afvoering uit het bevolkings-, wacht- en
vreemdelingenregister - vermoeden van overlijden.

NICO BLONTROCK
101

2021_CBS_02209

Musea/raakvlak - goedkeuring voor de verlenging van de erkenning als
onroerenderfgoeddepot met daaraan gekoppelde subsidies (periode
2022-2027).

102

2021_CBS_02213

Musea - affichage op kusttram ter promotie van zomeraanbod.

103

2021_CBS_02181

Musea - aankoop van een tekening van Suvée en een schilderij van
Ducq.

104

2021_CBS_02257

Musea - tijdelijke bruikleenvragen.

105

2021_CBS_02339

Musea - Sint-Janshospitaal - verlenging bruikleenovereenkomst met
GUM/Gents Universiteitsmuseum en Dr. Johan Mattelaer t.o.v.
langdurige bruiklenen medische instrumenten en verlenging verzekering
all risks van bruiklenen.

106

2021_CBS_02432

Musea - bruikleen uit particulier bezit Gillis Claeissens (?), Man in
wapenuitrusting.

107

2021_CBS_02390

Cultuurbeleidscoördinator - Theater Melanie - terugbetaling toelage
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voorstellingen "Huys".
108

2021_CBS_02325

Cultuurbeleidscoördinator - 20 jaar Brugge 2002 - reglement
projectsubsidies - naar gemeenteraad.

MINOU ESQUENET
109

2021_CBS_02301

Klimaat en milieu - toewijzing van het facilitatietraject voor EPC in 17
gebouwen aan Energinvest-Tractebel - kennisname.

110

2021_CBS_02263

PB/gebouwen - plaatsen van verduisterende gordijnen in de Academie,
Katelijnestraat 86 - verrekening 1.

111

2021_CBS_02149

PB/gebouwen - plaatsen van brandwerende verduisterende gordijnen
SBS St-Michiels - Afd. B - Sint- Michielslaan 33 - ontwerp en wijze van
gunnen.

112

2021_CBS_02117

PB/gebouwen - vernieuwen van de vloeren in lokalen A8 en A9 school
De Ganzenveer, Ganzenstraat 15 - toewijzen.

113

2021_CBS_02082

PB/gebouwen - vernieuwen van dak schuur Fazantenlaan, 8200 SintAndries - ontwerp en wijze van gunnen.

114

2021_CBS_02166

PB/gebouwen - buitenschilderwerken en vernieuwen capucinegoten,
St.-Pieterskapel, Keersstraat 1, 8000 Brugge - ontwerp en wijze van
gunnen.

PIETER MARECHAL
115

2021_CBS_02235

Personeel & organisatie - formatie sportdienst - voorstel wijzigingen budgetneutraal - naar gemeenteraad.

116

2021_CBS_02158

Personeel & organisatie - project Databroker - kennisname resultaat
audit door Vlaio.

117

2021_CBS_02105

Cel lokaal sociaal beleid - European disability card.

PABLO ANNYS
118

2021_CBS_02270

Werk en ondernemen - aanvraag abonnement op Zeebrugge
Carnavalfoor en Zeebrugge Dorpsfoor - autoscooter.

Te bespreken
DIRK DE FAUW
120

2021_CBS_02214

Vergunningen - organisatie van mini WeCanDance, Film op het strand &
Urban Beach & Glitter Beach camp by We Can Dance op het
evenementenplateau in Zeebrugge van 1 juli tot 31 augustus 2021.

121

2021_CBS_02033

Vergunningen - vraag van de vrijwilligers van jeugdhuis Comma voor
de organisatie van 'School's out livestream' op het binnenplein van het
Belfort op zaterdag 26 juni en zondag 27 juni 2021.

122

2021_CBS_01920

Vergunningen/cel ambulante handel - vraag voor het plaatsen van een
foodtruck (ribbetjes) op privéterrein in de Driebrouwersstraat 8,
Koolkerke voor de duur van 120 dagen - geen toelating.

123

2021_CBS_02189

Mobiliteit/Openbaar domein - inrichting Kolvestraat met
fietsinfrastructuur.

124

2021_CBS_01871

Mobiliteit - actualisatie startnota F34/N34.

125

2021_CBS_00834

Mobiliteit - aanpak zwart punt Krakeleweg x R30 (niet goedgekeurd) visievorming op Krakeleweg, IJzerstraat en Sluisstraat.

126

2021_CBS_02168

Diversiteitsdienst - correspondentietesting - voorstel
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
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MATHIJS GODERIS
127

2021_CBS_01876

Jeugddienst - locatie skate op Christus Koning - Graaf Visartpark.

MERCEDES VAN VOLCEM
128

2021_CBS_02236

Openbaar domein - omgevingsvergunning voor het vellen van bomen –
deels gunstig met voorwaarden, deels ongunstig.

129

2021_CBS_01758

Openbaar domein - overeenkomst gegevensuitwisseling Brugge
Centrum (deels) en Sint-Andries tussen de N.V. Aquafin, Stad Brugge
en TMVW.

130

2021_CBS_02043

Openbaar domein - asbestinzameling op de recyclageparken gewijzigde wetgeving en aanpak.

131

2021_CBS_02085

Financiën/team incasso - standplaatsen voor verkoop van frites en
gebak op de Markt - vraag tot aanpassen van de standplaatsvergoeding
- niet op ingaan.

FRANKY DEMON
132

2021_CBS_02298

Omgevingsvergunning - Beleidsplan Ruimte Brugge - naar
gemeenteraad.

133

2021_CBS_02382

Omgevingsvergunning - Centrum - Ezelstraat 8A - renoveren van
bestaande woning (handelsgelijkvloers met appartement op eerste en
dakverdieping) + plaatsen dakuitbouw en dakterrassen.

134

2021_CBS_02378

Omgevingsvergunning - Centrum - Dweersstraat 15 - wijzigen functie
van brasserie met bovenliggende woongelegenheid naar handelspand
met brasserie.

135

2021_CBS_02376

Omgevingsvergunning - Centrum - Gapaardstraat 21 - Cavast verbouwen van bestaande eengezinswoning.

136

2021_CBS_02389

Omgevingsvergunning - Sint-Jozef - Driebrouwersstraat 8 regulariseren van het permanent plaatsen van een foodtruck in de
voortuin, het regulariseren van een take away én het regulariseren van
verhardingen - weigeren.

137

2021_CBS_02415

Omgevingsvergunning - Sint-Kruis - Karel van Manderstraat 91 aanleggen van parkeerplaatsen (openlucht) op privéterrein - infovraag ongunstig - alternatief: vraag overname perceel.

138

2021_CBS_02403

Omgevingsvergunning - Zeebrugge - Barlenhuisstraat 5/Alfred
Ronsestraat 120/Aziëstraat 2 (terrein ICO Zuidelijk Insteek Dok) Electrabel NV - bouwen en exploiteren van 3 windmolens (Windproject
Zeebrugge ICO ZID) - adviesvraag Departement Omgeving - voorlopig
ongunstig advies.

139

2021_CBS_02249

Sportdienst - vraag IKWV opnemen redders aan zee reservelijst
vaccinaties.

140

2021_CBS_02302

Sportdienst - ter kennisgeving - afrekening S-divisie jaar 2020 zwembaden Jan Guilini en Interbad.

NICO BLONTROCK
142

2021_CBS_02351

Cultuurbeleidscoördinator - Wintergloed 2021-2022 - gunning
lichtpartner.

143

2021_CBS_02285

Cultuurbeleidscoördinator - raamovereenkomst software voor planning
en zaalverhuur voor CC Brugge, Musea en vzw Beurs-, Meeting- en
Congrescentrum - wijze van gunnen en goedkeuring bestek.

144

2021_CBS_02357

Musea - toestemming tot verlening van ondersteuning aan
archeologische opgraving OLV-kerkhof Zuid, inclusief extra
jobstudenten.
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145

2021_CBS_01528

Musea - organisatie van een internationaal wetenschappelijk congres in
Brugge getiteld: Belgisch- Nederlandse contactdagen voor Archeologen
en Bouwhistorici (2023).

146

2021_CBS_01890

Organiseren - aankoop van beamer en projectiescherm voor
wijkcentrum Xaverianen.

MINOU ESQUENET
147

2021_CBS_02040

Klimaat en milieu - energiejaarverslag voor energie verbruikt door de
Brugse stadsorganisatie 2020.

PABLO ANNYS
148

2021_CBS_02274

Werk en ondernemen - aanvraag toelating tijdelijke handelsactiviteit
(pop-up) - woning Gouden Handrei 1.

Aanvullende agenda
DIRK DE FAUW
149

2021_CBS_01533

Vergunningen - Lotto Belgium Tour met start in Blankenberge en
aankomst in Dudzele op woensdag 23 juni 2021.

150

2021_CBS_01757

Vergunningen - dansen op de Vismarkt elke donderdag, zaterdag en
zondag in juli en augustus 2021.

151

2021_CBS_02160

Vergunningen - vraag van het Cultuurcentrum voor de organisatie van
Zomerexpo 'De Schouwburg vertelt' in de Stadsschouwburg vanaf
donderdag 1 juli t.e.m. zondag 29 augustus 2021.

152

2021_CBS_01132

Vergunningen - 22ste Brugse zwemdoortocht "Internationale wedstrijd
open water en het Belgisch Kampioenschap" in de Langerei, tussen
Sasplein en Carmersbrug op zaterdag 4 september 2021 tussen 8u en
17u.

153

2021_CBS_02321

Vergunningen/cel ambulante handel - inrichten van wekelijkse
avondmarkten op vrijdagavond in de periode 11 juni - 9 juli 2021 op
privéterrein in de Blankenbergse Steenweg 350 in Sint-Pieters.

154

2021_CBS_02319

Vergunningen/cel ambulante handel - inrichten van wekelijkse
rommelmarkten op zondag in de periode 13 juni - 11 juli 2021 op
privéterrein in de Blankenbergse Steenweg 350 in Sint-Pieters.

MATHIJS GODERIS
155

2021_CBS_02461

Preventiedienst - kandidaatstelling project 151 Vlaamse veerkracht integrale ketenaanpak welzijn-justitie-lokale besturen.

MERCEDES VAN VOLCEM
156

2021_CBS_02476

Openbaar domein - heraanleg Damse Vaart-Zuid - toewijzing.

FRANKY DEMON
157

2021_CBS_02470

Omgevingsvergunning - lijst met aanvragen.

ANN SOETE
158

2021_CBS_02283

Onderwijs - vacantverklaringen met het oog op vaste benoemingen per
1 juli 2021.
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Valreepagenda
MERCEDES VAN VOLCEM
159

2021_CBS_02545

Openbaar domein - omgevingsvergunning voor het vellen van bomen –
ongunstig.

160

2021_CBS_02543

Omgevingsvergunning - Sint-Kruis - Maalse Steenweg 488 - exploiteren
van een restaurant/feestzaal/hotel (Lodewijk van Male) - procedure
schorsing UDN bij de RVVB - aanstellen raadsman.
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