College van Burgemeester en Schepenen
Besluitenlijst

Zitting van 5 april 2019

DIRK DE FAUW
1

2019_CBS_01784

Politie/algemeen - geïntegreerde werking stedelijke mobiliteitsdienst en
verkeerspolitie en een alternatieve aanpak voor de stedelijke werkgroep
verkeer - goedkeuren.

2

2019_CBS_01782

Politie/financieel beheer - deelname opleidingen - goedkeuren.

3

2019_CBS_01706

Politie/financieel beheer - jaarrekening 2018 Politiezone Brugge vaststelling - naar gemeenteraad.

4

2019_CBS_01698

Politie/financieel beheer - begrotingswijziging 1 2019 - vaststelling naar gemeenteraad.

5

2019_CBS_01707

Politie/middelenbeheer - aankoop all-weather pakken motorrijders goedkeuren.

6

2019_CBS_01729

Politie/middelenbeheer - aankoop interventievoertuigen - goedkeuren naar gemeenteraad.

7

2019_CBS_01822

Politie/personeelsbeheer - uitvoering uitgaande mobiliteit 2018-05 van
CALog-kader - ICT-assistent - per 1 mei 2019 - kennisname.

8

2019_CBS_00584

Politie/personeelsbeheer - CALog-kader erkenning van externe
beroepservaring - niveau A - communicatieadviseur - naar
gemeenteraad.

9

2019_CBS_01527

Politie/personeelsbeheer - CALog-kader erkenning van externe
beroepservaring - niveau A - facility manager - naar gemeenteraad.

10

2019_CBS_01686

Politie/personeelsbeheer - CALog-kader erkenning van externe
beroepservaring - niveau C - teammedewerker onthaal - goedkeuring naar gemeenteraad.

11

2019_CBS_01491

Politie/arbeidsongevallen - consolidatie arbeidsongeval - financiële
regeling - goedkeuring - naar gemeenteraad.

12

2019_CBS_01492

Politie/arbeidsongevallen - consolidatie arbeidsongeval - financiële
regeling - goedkeuring - naar gemeenteraad.

13

2019_CBS_01591

Politie/arbeidsongevallen - consolidatie arbeidsongevallen - goedkeuring
- naar gemeenteraad.

14

2019_CBS_01852

Politie/arbeidsongevallen - consolidatie arbeidsongevallen - goedkeuring
- naar gemeenteraad.

15

2019_CBS_01409

Politie/arbeidsongevallen - tenlasteneming kosten arbeidsongeval
personeelslid - goedkeuring.

16

2019_CBS_01796

Politie/arbeidsongevallen - arbeidsongeval - kennisname standpunt
Ethias + goedkeuring - naar gemeenteraad.

17

2019_CBS_01697

Politie/verkeerszaken - tijdelijke politieverordening betreffende het
verkeer naar aanleiding van de Heilig Bloedprocessie - goedkeuring naar gemeenteraad.

18

2019_CBS_01508

Politie/verkeerszaken - aanvullende reglementen ingevolge het advies
stedelijke werkgroep verkeer - goedkeuren.

19

2019_CBS_01526

Mobiliteit - gunning bestek verkeerstellingen i.k.v. Europees project
Handshake.

20

2019_CBS_01639

Mobiliteit - procesbegeleiding studie Bikeconomics (Europees project
Handshake) - goedkeuring bestek.

21

2019_CBS_01901

Mobiliteit - evaluatie schoolstraat Zonnetuin.
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22

2019_CBS_01258

Mobiliteit - kruispunt Stationsweg x Pathoekeweg - aanpassing
weginrichting Stationsweg.

23

2019_CBS_01262

Mobiliteit - provinciale commissie verkeersveiligheid - R30 - segment
Dampoort-Kruispoort.

24

2019_CBS_01304

Mobiliteit - fietssnelweg F34 - opstart studie.

25

2019_CBS_01422

Mobiliteit - fietssnelwegen in Brugge - een stand van zaken en een
vooruitblik.

26

2019_CBS_01601

Mobiliteit - analyse gevaarlijk punt – kruispunt Scheepsdalelaan x R30.

28

2019_CBS_01233

Mobiliteit - PCV Gentpoort - aanpak zwart punt.

29

2019_CBS_01463

Vergunningen - vraag van vzw Sphere, organiseren van de 2de editie
van de 'Beiaardcantus' op de binnenkoer van de hallen op woensdag 24
april 2019.

30

2018_CBS_05736

Vergunningen - vraag van Handelsgebuurtekring
Langestraat/Hoogstraat en Handelsgebuurtekring
Mallebergplaats/Philipstockstraat, voor organisatie van de 'Brugges
winkeldag' op zondag 28 april 2019.

31

2019_CBS_00120

Vergunningen - vraag van OTTO voor organiseren van Powercars and
Coffee Brugge op zondag 29 september 2019 van 9u tot 12u op de
parking van Kinepolis Brugge.

32

2019_CBS_01433

Vergunningen - vraag van Scouts Givers Tilleghem voor de organisatie
van een 'laatstejaarsweekend' van zaterdag 11 mei 2019 om 18u tot
zondag 12 mei 2019 om 12u aan de lokalen van Scouts Tilleghem, SintMichielslaan 69 in Brugge.

33

2019_CBS_01445

Vergunningen - vraag van Scouts en Gidsen Tilleghem voor het
organiseren van 'flaming sombrero' op zaterdag 4 mei 2019 van 17u tot
3u in de scoutslokalen, Sint-Michielslaan 69 in Brugge cf. vorige edities.

34

2019_CBS_01469

Vergunningen - vraag van Chiro Sint-Joris 't Leitje voor het organiseren
van een kubbtornooi op zaterdag 13 april 2019 van 10u tot 18u op het
voetbalveld aan Zaal Patria, Kerklaan 37 in Brugge.

35

2019_CBS_01120

Vergunningen - vraag van de Koninklijke Brugse Velosport organiseren van de wielerwedstrijd voor miniemen en aspiranten in
Sint-Pieters op zondag 28 april 2019.

36

2018_CBS_04465

Vergunningen - vraag voor organiseren van het loopevenement 'kustlijn
aflopen met loopcoach Bart' op vrijdag 31 mei 2019 met doortocht in
Zeebrugge tussen 14u30 en 15u.

37

2018_CBS_05545

Vergunningen - vraag van leerling van het KTA Brugge voor organiseren
van een zwemloop (zwemmen binnen KTA en lopen buiten het domein)
op zaterdag 27 april 2019 van 9u tot 13u cfr. 2018.

38

2019_CBS_01662

Vergunningen - vraag van De Zonnetuin voor het organiseren van een
verkeersweek van maandag 29 april t.e.m. vrijdag 3 mei 2019 in de
Maaibilk en de Beeweg in Sint-Kruis. cfr. vorige edities.

39

2019_CBS_00980

Vergunningen - vraag van Vrije Basisschool Roezemoes Zeebrugge organiseren van de 4de editie van de strandloop in Zeebrugge op
vrijdag 24 mei 2019.

40

2019_CBS_00823

Vergunningen - vraag van Sint-Leo/Hemelsdaele - organiseren van de
5de editie van de 'SLHD-Schoolcross' op woensdag 8 mei 2019 van 10u
tot 15u.

41

2019_CBS_00646

Vergunningen - Ethias 100 jaar - festival Zachte Mobiliteit op 6 en 7
september 2019 op de balkonrotonde - principiële goedkeuring locatie.

42

2019_CBS_01332

Vergunningen - principieel besluit over locatie en datum 'One Day
Happening' en 'Sounds Delicious'.
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43

2019_CBS_01005

Vergunningen - wijze van gunnen via opdracht met beperkte waarde
(artikel 92 WOO) van vervoersopdrachten voor Brugse muziekkorpsen
in 2019.

44

2019_CBS_01558

Vergunningen - inschrijvingen voor de organisatie van Joepie 28 op het
Stationsplein Brugge (kant Sint-Michiels) op dinsdag 16 april 2019 van
8u tot 10u.

45

2019_CBS_01430

Vergunningen - vraag van basisschool Mozaïek voor organiseren van de
jaarlijkse verkeersweek t.h.v. de Pastorieweg en het Wiedauwbos in
Sint-Kruis van dinsdag 23 april t.e.m. vrijdag 26 april 2019 cfr. vorige
edities.

46

2019_CBS_01720

Vergunningen - organisatie van Uitwijken Meitoer elke zaterdag en
zondag van mei 2019 in diverse deelgemeentes.

47

2019_CBS_01590

Vergunningen - vraag van Herculean coop voor de organisatie van Pink
Ladies Games in centrum Brugge op een zaterdag of zondag tussen 1
juni en 22 september 2019.

48

2019_CBS_01714

Vergunningen - barbecue op de Vismarkt op 2 juni 2019 ter afsluiting
van een fietstocht voor de leden en sympathisanten van de spaarkas
café De Hollandse Vismijn - geen toelating.

49

2019_CBS_01196

Vergunningen - 21e Brugse zwemdoortocht "Internationale wedstrijd
open water en het Belgisch Kampioenschap" in de Langerei, tussen
Sasplein en Carmersbrug op zaterdag 31 augustus 2019 tussen 8u en
17u.

50

2019_CBS_01509

Vergunningen - vraag van Bite Back vzw, protestactie 'Empty The
Tanks' met start op de Markt en optocht naar het Boudewijn Seapark op
zaterdag 11 mei 2019.

51

2019_CBS_00971

Vergunningen - vraag van CrossFit Brugge voor het organiseren van
'Battle of Bruges' zaterdag 7 september 2019 van 8u tot 18u en zondag
8 september 2019 van 8u tot 18u op het domein Aan de Plas in Brugge
cf. 2018.

52

2019_CBS_01285

Vergunningen - vraag van jeugddienst Brugge voor organiseren van de
jaarlijkse buitenspeeldag op woensdag 24 april 2019 tussen 9u en 18u
op verschillende locaties in Brugge en deelgemeenten (opbouw 24/04
om 8u - einde afbouw 24/04 om 20u) cf. vorige edities.

53

2019_CBS_01619

Vergunningen - sprong in de Reitjes door laatstejaarsstudenten t.h.v.
Potterierei 11 (tussen Carmersbrug en Snaggaardbrug) op dinsdag 11
juni 2019 om 12.00u - cfr. 2018.

54

2019_CBS_01368

Vergunningen - Tripel Dagen op de Markt op vrijdag 19, zaterdag 20 en
zondag 21 juli 2019.

55

2019_CBS_01967

Vergunningen - vraag van CadauPhin voor het plaatsen van een
partytent op de parkeerstrook voor de winkel, Gistelse Steenweg 371 in
Brugge op donderdag 25 april 2019 van 16u00 tot 21u00 i.k.v. een
avondverkoop.

56

2019_CBS_01658

Vergunningen - vraag van Scouts Grimmertinge en Sint-Hubertus voor
organiseren van een lenteontbijt + officiële opening nieuwbouw op
zondag 28 april 2019 van 9u tot 14u aan de lokalen in de Legeweg
269B in Sint-Andries.

57

2019_CBS_01522

Vergunningen - Rotary familiedag op zaterdag 25 mei 2019 met
picknick in Koningin Astridpark, gebruik Villa Bota en ontvangst door
stadsafgevaardigde.

58

2019_CBS_01657

Vergunningen - vraag van jeugddienst Brugge voor organiseren van
een paaseierenraap i.s.m. MNM op zondag 14 april 2019 van 10u tot
11u op domein De Koude Keuken in Brugge.
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59

2019_CBS_01801

Vergunningen - vraag van KTA Brugge voor het plaatsen van
krijtvoetstappen van aan Station Brugge tot aan KTA Brugge,
Rijselstraat Sint-Michiels n.a.v. de opendeurdagen op zaterdag 27 en
zondag 28 april 2019.

60

2019_CBS_01045

Vergunningen - vraag van Vinkenmaatschappij De Molenzangers voor
de organisatie van de jaarlijkse vinkenzettingen in de Hugo
Verrieststraat voor de periode van april/juli 2019 en mei/juli 2019 cf.
vorige edities.

61

2019_CBS_01521

Vergunningen - vraag van dienst werk en ondernemen - organiseren
van evenementen tijdens de Meifoor 2019.

62

2019_CBS_01449

Vergunningen - vraag van Brugge Plus voor het plaatsen van de Belgiek
tussen donderdag 9 mei en maandag 1 juli 2019 in verschillende
Brugse deelgemeenten cfr. concept 2018.

63

2019_CBS_01371

Vergunningen - start Testkaravaan op donderdag 23 mei 2019 op de
Burg.

64

2019_CBS_01373

Vergunningen - parkeren van motors van Wind & Fire motorclub
brandweer op de Burg onder de bomen op donderdag 6 juni 2019.

65

2019_CBS_01612

Vergunningen - vraag van La Casita, Sint-Salvatorskerkhof 5 om op
zaterdag 8 juni 2019 van 17u tot 23u een zomerdrink te organiseren
binnen de vergunde terrasruimte - geen toelating.

66

2019_CBS_01375

Vergunningen - maatjesweekend op de Vismarkt op zaterdag 15 juni
van 13u (na de vismarkt) tot 20u en zondag 16 juni 2019 van 11u tot
20u.

67

2019_CBS_01191

Vergunningen - vraag van uitbater The Night voor NV Swaenehof, 3de
editie van 'zomerbar The Night' in Sint-Michiels van donderdag 13 juni
t.e.m. donderdag 22 augustus 2019.

68

2019_CBS_01154

Vergunningen - vraag van Weerwerk voor het organiseren van
'Weerwerk Outdoor' van zaterdag 22 juni 2019 van 13u tot zondag 23
juni 2019 om 2u op domein Aan De Plas, Blankenbergse Dijk in Brugge
cf. 2018.

69

2019_CBS_01583

Vergunningen - Relax 2019 op maandag 24 juni 2019 op 't Zand.

70

2019_CBS_01458

Vergunningen - Finale Street Soccer League op 25 juni 2019 op 't Zand
door Buurtsport Brugge.

71

2019_CBS_00292

Vergunningen - vraag van KSA Sint-Trudo/KSA Assebroek Meisjes organisatie tijdelijk kampeerterrein i.k.v. Cactusfestival op trapvelden
achter lokalen van KSA/Daverlo, Weidestraat 83-85 in Assebroek, vanaf
vrijdag 5 juli t.e.m. maandag 8 juli 2019.

72

2019_CBS_01381

Vergunningen - URB EGG Café op het plein voor de Stadsschouwburg
van zaterdag 29 juni 2019 tot zondag 8 september 2019.

73

2019_CBS_00525

Vergunningen - organisatie Klinkende Kroegen 2019 elke
woensdagavond van juli en augustus 2019 van 18u tot 24u - 3 kroegen
per avond in de Brugse binnenstad.

74

2019_CBS_00528

Vergunningen - organisatie WIJklanken 2019 elke dinsdagavond van juli
en augustus 2019 van 18u tot 24u - 1 locatie/randgemeente per avond
op de Brugse randgemeenten.

75

2019_CBS_00719

Vergunningen - vraag van vzw Brugse Zandfeesten West Brugge, K. K.
Theodoorstraat 29 voor organisatie van de Zandfeesten op zondagen 7
juli, 4 augustus en 22 september 2019 telkens vanaf 6u tot 18u.

76

2019_CBS_00850

Vergunningen - vraag van Schuttersgilde San Sebastian Dudzele voor
de organisatie van het Belgisch jeugdkampioenschap boogschieten
staande wip op zaterdag 17 augustus 2019 van 9u tot 18u in Stokerij 9
in Dudzele.
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77

2019_CBS_01982

Vergunningen - ter kennisgeving - overzichtslijst aanvragen
vergunningen openbaar domein - niet voorgelegd aan college.

78

2019_CBS_01702

Vergunningen/terrassen - vraag van café The Sailor om de houten
terrasconstructie aan haar horecazaak in de Wandelaarstraat 8 te
Zeebrugge permanent te mogen uitstallen.

79

2019_CBS_00800

Vergunningen/terrassen - uitbreiding van de locaties in de binnenstad
waar verankering van parasols kan worden toegestaan.

80

2019_CBS_01581

Vergunningen/terrassen - vraag van lunchbar Crumble&co (J.
Suveestraat 29/hoek met Park) - uitbreiden van het bestaande
zomerterras.

81

2019_CBS_00738

Communicatie en citymarketing - opstart onderhandelingsprocedure
online monitoring tool.

82

2019_CBS_01701

Communicatie en citymarketing - aankoop Hello Costumer bevragingstool.

83

2019_CBS_01994

Communicatie en citymarketing - uitnodiging aan het College
Meiboomzetting Xaverianensite.

84

2019_CBS_01875

Public relations en onthaal - jaarlijks concert Koninklijke Harmonie
Vermaak Na Arbeid Koolkerke - vrijdag 26 en zaterdag 27 april 2019 Stedelijke Sportzaal, Koolkerke.

85

2019_CBS_01958

Public relations en onthaal - uitreiking Confituurboekhandelsprijs 2019 zaterdag 27 april 2019 - 16 u - stadhuis - stadsafgevaardigde/-n.

86

2019_CBS_01611

Public relations en onthaal - Technart-2019 conferentie - dinsdag 7 mei
2019 - 19u.

87

2019_CBS_01660

Public relations en onthaal - vergadering Medische Commissie UEFA in
Brugge - woensdag 8 mei 2019.

88

2019_CBS_01656

Public relations en onthaal - herdenkingsplechtigheid Victory Day woensdag 8 mei 2019 – 11u30.

89

2019_CBS_01643

Public relations en onthaal - diploma-uitreiking het Vlaamse Kruis vrijdag 25 mei 2018 - 19u30.

90

2019_CBS_02008

Public relations en onthaal - jaarlijkse plechtigheid ‘operatie Ramrod’ zaterdag 25 mei 2019 – 11 uur - vroegere gemeenteplein Sint-Michiels
- extra logistieke steun voor genoemde plechtigheid i.k.v.75 ste
verjaardag einde WO II.

91

2019_CBS_01837

Public relations en onthaal - uitreiking kwaliteitslabel Qualified European
Professional Photographer (QEP-label) aan 2Photographers - vrijdag 14
juni 2019 - 19u30 - stadhuis.

92

2019_CBS_01895

Public relations en onthaal - bezoek ambassadeur Tsjechische Republiek
- woensdag 26 juni 2019 - 15u.

93

2019_CBS_01891

Public relations en onthaal - bezoek ambassadeur Moldavië - 27 juni
2019 - 15u.

94

2019_CBS_02026

Public relations en onthaal - bezoek ambassadeur Oostenrijk donderdag 4 juli 2019 - 14u.

95

2019_CBS_01836

Public relations en onthaal - bezoek Grenadier Guards i.k.v. 75 jaar
einde WO II - zaterdag 7 september 2019.

96

2019_CBS_01687

Noord-Zuiddienst - subsidie mondiale activiteiten in Brugge door SintJozef Humaniora - goedkeuren.

97

2019_CBS_01632

Noord-Zuiddienst - projectsteun aan het Zuiden - verslag 11/03/2019 goedkeuren.

98

2019_CBS_01249

Noord-Zuiddienst - Feest in 't Park 2019: vrijwilligers - ondertekening
contracten - Wereldkinderdorp/muziekprogrammatie - kas geringe
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uitgaven - startgeld kassa's - afvaardiging - goedkeuren.
99

2019_CBS_01845

Europese cel - goedkeuring indiening EU subsidiedossier binnen
URBACT - 'tackling social integration through physical activity and
sport'.

100

2019_CBS_01772

Ombudsdienst - verspreiding jaarverslag 2018 dienst Ombudsman van
de Stad Brugge.

101

2019_CBS_01778

Ombudsdienst - mededeling jaarverslag 2018 van de ombudsman naar gemeenteraad.

102

2019_CBS_01682

Algemeen directeur - gunning ORBA Software (Opvolging Realisatie
Bestuursakkoord).

103

2019_CBS_01781

Stedenbeleidscoördinator - aanvraag conceptstudie stadsvernieuwing
Kaaidistrict.

104

2019_CBS_01770

Leefmilieu/openbare gezondheid – aangekondigde controle-actie FAVV.

105

2019_CBS_02018

Diversiteitsdienst - internationale dag tegen homo- en transfobie voorstel actie - goedkeuren.

106

2019_CBS_01909

Preventiedienst - GAS jaarverslag 2018 - kennisname - naar
gemeenteraad.

107

2019_CBS_01924

Secretarie - livestream gemeenteraad en raad voor maatschappelijk
welzijn - uitslag onderhandelingsprocedure - gunning.

MATHIJS GODERIS
108

2019_CBS_01775

Jeugddienst - subsidies uitbetalen - fuiven II - 2019.

109

2019_CBS_01460

Jeugddienst - subsidies uitbetalen socio-culturele evenementen II-2019.

110

2019_CBS_01616

Jeugddienst - vakantiewerking Kwibus - locatie Sint- Michiels.

111

2019_CBS_01214

Jeugddienst - organisatie Relax 2019 - vernieuwd concept.

MERCEDES VAN VOLCEM
112

2019_CBS_01252

Openbaar domein - rioolreiniging 2017 - 1ste verlenging - goedkeuring.

113

2019_CBS_01406

Openbaar domein - rioleringswerken Strostraat - toewijzing rechtzetting.

114

2019_CBS_01726

Openbaar domein - aanvraag tot uitbreiding langetermijnonderzoek
insecten in de Brugse Rode Dopheide gebieden - Beisbroek.

115

2019_CBS_00721

Openbaar domein - raamovereenkomst voor het huren van materieel toewijzing.

116

2019_CBS_01564

Openbaar domein - raamcontract herstellingen en onderhoud tractoren
New Holland - toewijzing.

117

2019_CBS_01690

Openbaar domein - raamovereenkomst herstel en onderhoud van de
zitmaaiers - gunning.

118

2019_CBS_01481

Openbaar domein - raamovereenkomst voor het herstel en onderhoud
van de rotatiefmaaiers - toewijzing.

119

2019_CBS_01031

Openbaar domein - raamcontract onderhoud en herstellingen RAVOveegmachines - voorstel - wijze van gunnen - geen inschrijvingen.

120

2019_CBS_01455

Openbaar domein - aankoop en leveren van paaltjes type cilindrisch
RAL 9005 & 6012 - aanvaarde factuur - toewijzing.

121

2019_CBS_01359

Openbaar domein - herinrichting zithoek Jan Breydellaan - 2e
eindverrekening.

122

2019_CBS_01788

Openbaar domein - onderhoudssnoei zomereiken Bisschopsdreef
(aanvaarde factuur) - toewijzing.
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123

2019_CBS_01560

Openbaar domein - voeders zwanen en parkdieren - tweede verlenging.

124

2019_CBS_01281

Openbaar domein - INV18-24 - Bijenkorf fase 2 - toewijzing.

125

2018_CBS_05687

Openbaar domein - lijst stedenbouwkundige vergunning voor het vellen
van bomen.

126

2019_CBS_00497

Openbaar domein - lijst stedenbouwkundige vergunning voor het vellen
van bomen.

127

2019_CBS_01819

Openbaar domein - lijst omgevingsvergunningen voor het vellen van
bomen.

128

2019_CBS_01027

Openbaar domein - lijst omgevingsvergunningen voor het vellen van
bomen.

129

2019_CBS_01189

Openbaar domein - deelname Week van de Zee 2019.

130

2019_CBS_01341

Openbaar domein - goedkeuring ondertekening Urban Waste Charter of
Commitments in Brussel op 7 mei 2019.

131

2019_CBS_01557

Openbaar domein - Leon De Foerestraat heraanleg plein - meerwerken.

132

2019_CBS_01243

Openbaar domein - raamcontract voor het in stand houden van het
machinepark van de groendienst - betaalbaarstelling facturen firma
Verbeke - goedkeuring.

133

2019_CBS_00928

Openbaar domein - herinrichting van het kruispunt N397 Barrièrestraat
en de stationsomgeving (Balkonrotonde) - verrekening 2 - naar
gemeenteraad.

134

2019_CBS_01301

Openbaar domein - stedenbouwkundige overtreding - stadsboom bosje
Astridlaan (PV 2019004).

135

2019_CBS_01414

Openbaar domein - Gemeneweideweg-Zuid 34- PV2019005.

136

2019_CBS_01494

Openbaar domein - Blankenbergse Steenweg 357 - vellen van 43
Canadapopulieren - kennisname beslissing Deputatie beroepsprocedure - geen hoger beroep instellen.

137

2019_CBS_01906

Openbaar domein - Speelhof - organiseren enquête.

138

2019_CBS_01918

Openbaar domein - proefproject met functioneel & modulair
parkmeubilair (stoelen) - principebeslissing.

140

2019_CBS_01041

Openbaar domein - voorstel actualisatie wegbermbeheerplan Brugge.

141

2019_CBS_01313

Openbaar domein - inspraak en openingen openbare ruimte voorjaar
2019.

142

2019_CBS_01280

Openbaar domein - principe dossier toekomstvisie Bisschopsdreef.

143

2019_CBS_01330

Openbaar domein - opwaardering kruispunt Mallebergplaats en
Philipstockstraat - voorontwerp.

144

2019_CBS_00978

Openbaar domein - Karel de Floustraat - sanering en aanleg riolering ontwerp - wijze van gunnen - naar gemeenteraad.

145

2019_CBS_01727

Eigendommen - Karel van Manderstraat 115 - vraag tijdelijk kosteloos
gebruik voormalig kerkgebouw Sint-Franciscus van Assisi voor
straatfeest - periode van 15 mei 2019 t.e.m. 20 mei 2019.

146

2019_CBS_01580

Eigendommen - voorstel opzeg perceel 203 Maleveld en toewijzing
perceel 131.

147

2019_CBS_01441

Eigendommen - stedelijk onroerend patrimonium - RUP SintPietersmolenwijk - aankoop 2 percelen grond gelegen te 8000 Brugge,
3e Begin Kerk en Molenhoek - jegens de consoorten Traen.

148

2019_CBS_01533

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen - goedkeuren.

149

2019_CBS_01886

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen - goedkeuren.
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150

2019_CBS_01532

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen Medex goedkeuren.

151

2019_CBS_01888

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen Medex goedkeuren.

152

2019_CBS_01887

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen met
vermoedelijke genezingsdatum - goedkeuren.

153

2019_CBS_01884

Algemeen bestuur - arbeidsongeval - kennisname standpunt Ethias +
goedkeuren.

154

2019_CBS_01791

Algemeen bestuur - aanvulling vertegenwoordiging TMVW - naar
gemeenteraad.

155

2019_CBS_01834

Algemeen bestuur - CEVI vzw - wijziging vertegenwoordigers stad
Brugge in de bestuursorganen - naar gemeenteraad.

156

2019_CBS_01792

Algemeen bestuur - Het Entrepot vzw - wijziging vertegenwoordigers
stad Brugge in de bestuursorganen - naar gemeenteraad.

157

2019_CBS_01883

Algemeen bestuur - Interbad - gewone algemene vergadering 20 mei
2019 - naar gemeenteraad.

158

2019_CBS_02035

Algemeen bestuur - Ethias - vertegenwoordiging in de bestuursorganen
- naar gemeenteraad.

159

2019_CBS_01425

Financiën/FA - parkeren - viseren en uitvoerbaar verklaren van
dwangbevelen.

160

2019_CBS_01634

Financiën/FA - jaarrekening 2018 met toelichting - vaststelling - naar
gemeenteraad.

161

2019_CBS_00112

Financiën/fiscaliteit - leegstandsheffing - fiscaal bezwaarschrift gegrond.

162

2019_CBS_01609

Financiën/fiscaliteit - ambtshalve ontheffingen - tweede verblijven en/of
algemene milieubelasting - aanslagjaar 2018 - min-aanrekeningen.

163

2019_CBS_01700

Financiën/fiscaliteit - kohier belasting op de vertoningen en
vermakelijkheden - aanslagjaar 2018.

164

2019_CBS_01825

Financiën/PBB - budget 2019 wijziging nr. 1 - naar gemeenteraad.

165

2019_CBS_01868

Financiën/PBB - interne kredietaanpassingen 2019/4.

FRANKY DEMON
166

2019_CBS_01955

DRO/directie en algemene zaken - lijst omgevingsvergunningen (deel 1)
- goedkeuren.

167

2019_CBS_02036

DRO/directie en algemene zaken - lijst omgevingsvergunningen (deel 2)
- goedkeuren.

168

2019_CBS_01571

DRO/Directie en algemene zaken - adviesvraag openbaar onderzoek
tweede partiële herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan
West-Vlaanderen (PRS-WV) - naar gemeenteraad.

169

2019_CBS_01856

DRO/Directie en algemene zaken - bijkomende leden woonraad n.a.v.
de oproep.

170

2019_CBS_01309

DRO/Directie en algemene zaken - Gecoro - samenstelling 2019-2024 naar gemeenteraad.

171

2019_CBS_01593

DRO/sector Unesco - principiële goedkeuring subsidie Kunstige
Herstelling - Sint-Annarei 1.

172

2019_CBS_01979

DRO/sector Unesco - principiële goedkeuring subsidie Kunstige
Herstelling - Noordzandstraat 64.

173

2019_CBS_01732

DRO/sector Unesco - uitbetaling subsidiebedrag Kunstige Herstelling Elf-Julistraat 38.
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174

2019_CBS_01847

DRO/sector Unesco - goedkeuring restauratiedossier subsidie Kunstige
Herstelling - Damse Vaart-Zuid 9.

175

2019_CBS_02010

DRO/Unesco - Ezelstraat 98 - principiële goedkeuring subsidie Kunstige
Herstelling en goedkeuring restauratiedossier.

176

2019_CBS_01879

DRO/sector Unesco - Dijver 17c - Stad Brugge - plaatsen van
bewegwijzering op de Gruuthusesite.

177

2019_CBS_01908

DRO/sector Unesco - Willem van Saeftingestraat 8b - plaatsen van
zonnepanelen op een gebouw.

178

2019_CBS_01947

DRO/sector Unesco - Vuldersstraat 99 - functiewijziging naar woning
met gastenkamer - weigeren.

179

2019_CBS_01989

DRO/sector Unesco - Stationsplein, Frank Van Ackerpromenade, Marie
Popelinplantsoen, Hendrik Brugmansstraat - plaatsen van 9
lichtbakken/infozuilen met bewegwijzering.

180

2019_CBS_01716

DRO/sector Unesco - Rozendal 55 - verbouwen van een rijwoning kennisname beroep.

181

2019_CBS_01814

DRO/sector Noord - Jozef Verschaveweg - Libeccio - verplaatsen
middenspanningscabine - kennisname beslissing Departement
Omgeving (gunstig).

182

2019_CBS_01813

DRO/sector Noord - Expressweg - Elicio - aanleggen windpark
Zuienkerke/Brugge - kennisname beslissing Deputatie (weigering).

183

2019_CBS_01833

DRO/sector Noord - Smallestraat - Bevax bvba - verkavelen voor
aanleg van 56 kavels met wegenaanleg - kennisname verzoek tot
vernietiging bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen - niet tussen
komen.

184

2019_CBS_01808

DRO/sector Noord - Pathoekeweg - Globalindus - aanleg van private
weg en gescheiden riolering - kennisname beroep.

185

2019_CBS_01975

DRO/sector Noord - Ramskapellestraat - Electrabel - aanleggen
extraparkkabel Zeebrugge ICO - kennisname beslissing Departement
Omgeving (gunstig).

186

2019_CBS_01810

DRO/sector Noord - Baron de Maerelaan-Lanceloot BlondeellaanWulfsberge - Infrabel - omvormen en optimaliseren Zeebrugge Vorming
- kennisname beslissing Departement Omgeving (deels voorwaardelijk
vergund).

187

2019_CBS_01976

DRO/sector Noord - Sint-Lenardsstraat 12 - herbouwen van 2
ééngezinswoningen met garages - kennisname beslissing Deputatie
beroepsprocedure (gunstig) - beroep aantekenen.

188

2019_CBS_01948

DRO/sector Noord - Blankenbergse Steenweg 420 - EDF Luminus regulariseren elektrische cabine voor windturbines B-park - adviesvraag
Deputatie (ongunstig advies).

189

2019_CBS_01971

DRO/sector Noord- Handboogstraat 1A en 1B - Aldea Construct plaatsen van drie totems - kennisname arrest Raad voor
Vergunningsbetwistingen (beroep onontvankelijk).

190

2019_CBS_01973

DRO/sector Noord - Pathoekeweg 80-84 - Globalindus - uitbreiding
Confiserie Kathy - adviesvraag POVC.

191

2019_CBS_01750

DRO/sector Noord - Heiststraat 129-131 - Kustzorg - verbouwen van
een handelspand met woongelegenheid tot twee woongelegenheden
met een beroepspraktijk - weigeren.

192

2019_CBS_01816

DRO/sector Noord - Sint-Pietersmolenstraat 206 - Skouky's Properties wijzigen van vergunning 17 juni 2009 van 21 appartementen en 2
kantoren naar 28 appartementen en 1 kantoor - kennisname
stilzwijgende weigering.
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193

2019_CBS_01980

DRO/sector Noord - Margareta van Oostenrijkstraat 2 - Wallenius
Wilhelmsen Logistics - uitbouwen van nieuwe terminal op Bastenaken
West - wijzigingsverzoek.

194

2019_CBS_02015

DRO/sector Noord - Lodewijk Coiseaukaai 30 - nv Cimenteries CBR
Cementbedrijven - wijzigen betoncentrale.

195

2019_CBS_01806

DRO/sector West - Hertogenstraat 16 - aanvraag afwijking
medewerking architect (verbouwen eigen woning).

196

2019_CBS_01920

DRO/sector West - Robrecht van Vlaanderenlaan 53 - wijziging van
functie naar gastenkamers en nodige verbouwingen.

197

2019_CBS_01932

DRO/sector West - Joseph Wautersstraat 111 - verbouwing van een
eengezinswoning - weigeren.

198

2019_CBS_01937

DRO/sector West - Hilaire De fauwstraat 4 - uitbreiden van een woning.

199

2019_CBS_01940

DRO/sector West - Veeweide 5-7 - Vivendo - hernieuwbouw van twee
aaneensluitende bungalows.

200

2019_CBS_01946

DRO/sector West - Veeweide 37-39 - Vivendo - hernieuwbouw van twee
aaneengesloten bungalows.

201

2019_CBS_01950

DRO/sector West - Veeweide 69-71 - Vivendo - hernieuwbouw van 2
aaneengesloten bungalows.

202

2019_CBS_01952

DRO/sector West - Diksmuidse Heerweg 658 - OMIR - verbouwen
bijgebouwen - adviesvraag Deputatie beroepsprocedure.

203

2019_CBS_01959

DRO/sector West - Vaartdijkstraat 19 A-D - Beke Industrial
Investments - afbreken van een vervallen bedrijfsgebouw - kennisname
beroep.

204

2019_CBS_01912

DRO/sector West - Doornstraat 3 - Vrije Basisschool SintLodewijkscollege - beperkt verbouwen en uitbreiden van een
schoolgebouw.

205

2019_CBS_01680

DRO/sector Oost - Gemeneweideweg-Zuid 28 - verkavelen van een
perceel in 2 loten - kennisname beroep.

206

2019_CBS_02027

DRO/sector Oost - Nijverheidsstraat 16 - verbouwen van een woning kennisname beroep door aanvragers.

207

2019_CBS_01818

DRO/sector Oost - Gemeneweideweg-Noord 84 - verandering
exploitatie rundveebedrijf - afbraak van een schuur, bergplaats en
stalling, het bouwen van een melkveestal en de aanbouw van een
landbouwloods - kennisname beslissing Deputatie (voorwaardelijk
vergund).

208

2019_CBS_01678

DRO/sector Oost - Zilversparrenstraat 49 - bouwen van een woning na
slopen van berging.

209

2019_CBS_01681

DRO/sector Oost - Begoniastraat 46-54 - bijstellen van verkaveling
6804 - weigeren.

210

2019_CBS_01835

DRO/sector Oost - Kartuizersstraat 51 - SDF Projects - verbouwen en
herbestemmen tot eengezinswoning.

211

2019_CBS_01933

DRO/sector Oost - Molenstraat 143-145-147-149-151- 153-155 Pyloon bvba - bouwen van 5 nieuwe ééngezinswoningen, renovatie van
een woning, aanleg buitenruimte in gedeelde gemeenschap.

212

2019_CBS_01826

DRO/woondienst - functionele verbeteringspremie/premie gebruik
hemelwater - premies definitief goedkeuren.

213

2019_CBS_01885

DRO/woondienst - opknappremie - toekenning premies.

214

2019_CBS_01809

DRO/woondienst - Sint-Clarastraat 10 - beroep opname
leegstandsregister - niet inwilligen.
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215

2019_CBS_00521

DRO/woondienst - Sint-Clarastraat 127 - opname leegstandsregister.

216

2019_CBS_01534

DRO/woondienst - Maagdendal 6 - opname leegstandsregister.

217

2019_CBS_01676

DRO/woondienst - Roompotstraat 34 - opname leegstandsregister.

218

2019_CBS_01768

DRO/woondienst - Lange Vesting 85 - opname leegstandsregister.

219

2019_CBS_01889

DRO/woondienst - Dampoortstraat 70 - opname leegstandsregister.

220

2018_CBS_02213

DRO/woondienst - Prins Leopoldstraat 63 - opname leegstandsregister.

221

2019_CBS_01530

DRO/woondienst - Willemijnendreef 59 - schrapping uit
leegstandsregister en opnemen als tweede verblijf.

222

2019_CBS_01713

DRO/woondienst - Bevrijdingslaan 2 bus 202 - schrapping
leegstandsregister.

223

2019_CBS_01941

DRO/woondienst - stedelijke huursubsidie - afrekening 2018.

224

2019_CBS_01956

Leefmilieu - aktename meldingen klasse 3 - omgevingsdecreet.

225

2019_CBS_01954

Leefmilieu - omgevingsvergunning, milieu klasse 2, exploitatie uitvoeren van geothermische boringen.

226

2019_CBS_01960

Leefmilieu - omgevingsvergunning milieu klasse 2 - hernieuwen
exploitatie zeehavenbedrijf - PSA.

227

2019_CBS_00627

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Weerwerk tot bekomen van een
afwijking op de geluidsnormen n.a.v. Weerwerk Open Air op zaterdag
22 juni 2019.

228

2019_CBS_01365

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Comité voor Initiatief van Brugge
tot bekomen van een afwijking op de geluidsnormen n.a.v. Brugge
Tripeldagen op 19, 20 en 21 juli 2019.

229

2019_CBS_01528

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Koninklijke Hockey club Brugge
voor afwijking op de geluidsnormen n.a.v. optredens op de After Work
Party op vrijdag 19 april 2019, in een tent en in de hockeyclub.

230

2019_CBS_01539

Leefmilieu - aanvraag ingediend door dienst vergunningen voor
afwijking op de geluidsnormen voor Klinkende Kroegen van 3 juli tot 28
augustus 2019.

231

2019_CBS_01585

Leefmilieu - aanvraag ingediend door dienst Vergunningen tot bekomen
van een afwijking op de geluidsnormen n.a.v. WIJklanken elke dinsdag
van juli en augustus 2019.

232

2019_CBS_01739

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Brugge Plus tot bekomen van een
afwijking op de geluidsnormen n.a.v. Uitwijken op verschillende data in
mei 2019.

233

2019_CBS_01618

Leefmilieu - aanvraag ingediend door buurtcomité Oost-Brugge tot
bekomen van een afwijking op de geluidsnormen n.a.v. een buurtfeest
met rommelmarkt op 7 juli 2019.

234

2019_CBS_01642

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Handelsgebuurtekring ZeebruggeBad voor afwijking op de geluidsnormen n.a.v. Banana Moon Beach
Festival op 6 en 7 juli 2019 op het strand van Zeebrugge.

235

2019_CBS_01661

Leefmilieu - aanvraag ingediend door straatfeesten Cornelis Everaertjes
voor afwijking op de geluidsnormen n.a.v. buurtfeest met optredens in
de Cornelis Everaertstraat.

236

2019_CBS_01689

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Brugge Plus vzw voor afwijking op
de geluidsnormen n.a.v. Belgiek op verschillende data en locaties.

237

2019_CBS_01811

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Buurtcomité Mijnen Hof voor een
afwijking op de geluidsnormen voor een optreden op het buurtfeest 'In
Mijnen Hof' op zaterdag 20 juli 2019.

238

2019_CBS_01596

Leefmilieu - aanvraag ingediend door vzw Het Entrepot voor afwijking
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op de geluidsnormen voor nieuw evenement 'Signaal-Radio Festival',
ter vervanging van Vama Veche, in het Astridpark en Villa Bota vanaf
27 juni tot 30 juni 2019.
239

2019_CBS_01363

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Moeder Brugse voor afwijking op
de geluidsnormen n.a.v. Easter Padel Tournament op zaterdag 13 april
2019 in de Padelclub.

240

2019_CBS_01722

Leefmilieu - aanvraag ingediend door stad Brugge voor afwijking op de
geluidsnormen n.a.v. openluchtfuif Meifoor op het Beursplein op vrijdag
17 mei 2019.

241

2019_CBS_01250

Sportdienst - vraag van Moeder Brugse voor de organisatie van Easter
Padel Tournament in sportpark De Gulden Kamer op zaterdag 13 april
2019.

242

2019_CBS_01480

Sportdienst - vraag van Belgian National U24 ultimate Team voor de
organisatie van Belgian Ultimate Outdoor Championship 1 in sportpark
De Gulden Kamer op 6 en 7 april 2019.

243

2019_CBS_01753

Sportdienst - vraag van KSV Cercle Brugge voor de organisatie van een
voetbaltornooi in sportcomplex Jan Breydel op 1 mei 2019.

244

2019_CBS_01325

Sportdienst - stadspersoneel - organisatie beweegsessies 2019.

245

2019_CBS_01578

Sportdienst - ratificatie - indienen Vlaamse subsidieaanvraag sporten en
bewegen in de publieke ruimte.

246

2019_CBS_01803

Sportdienst - Brugge Sport 2019 - toekenning ondersteuning.

PHILIP PIERINS
247

2019_CBS_01936

Taxivergunningen - wijziging taxivergunning - overdracht van natuurlijk
persoon naar eigen vennootschap Taxi Giovanna g.c.v.

248

2019_CBS_01900

Toerisme - actualisering toelating en afspraken organisatie halteplaats
voor internationale busdiensten aan de achterkant van het station
(Spoorwegstraat).

249

2019_CBS_00939

Toerisme - samenwerkingsovereenkomst toeristische rondleidingen
2019.

250

2019_CBS_00997

Toerisme - organisatie toeristische wandelingen op afroep.

251

2019_CBS_01490

Toerisme - Visit Bruges - toewijzing realisatie en distributie van
stadsgids met stadsplan 2020.

252

2019_CBS_01668

Toerisme - vrijwilligersvergoeding VVV Lissewege 2019.

ANN SOETE
253

2019_CBS_01718

Onderwijs - SNT - personeelsbesluiten.

254

2019_CBS_01673

Onderwijs - KSO - personeelsbesluiten vaste benoemingen.

255

2019_CBS_01669

Onderwijs - Academie voor Schone Kunsten/DKO - personeelsbesluiten.

256

2019_CBS_01823

Onderwijs - Academie KSO - personeelsbesluit niet- gesubsidieerd
personeel 2018-2019.

257

2019_CBS_01670

Onderwijs - Academie voor Schone Kunsten/DKO - vaste benoemingen
per 01.01.2019.

258

2019_CBS_01671

Onderwijs - Academie voor Schone Kunsten/DKO - vaste benoemingen
per 01.01.2019 (extra vacantverklaring).

259

2019_CBS_01666

Onderwijs - Academie voor Schone Kunsten /DKO werkervaringsstage.

260

2019_CBS_01817

Onderwijs - DKO - ontslag wegens oppensioenstelling van een
vastbenoemd leraar beeldatelier met 3/22 u/w, waarnemingstekenen

Stad Brugge, Burg 12 – 8000 Brugge | www.brugge.be

12

met 6/20 u/w en specifiek artistiek atelier: tekenkunst met 12/20 u/w
aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten.
261

2019_CBS_01797

Onderwijs - SNT - kandidaturen van levende modellen vanaf 15 februari
2019 tot einde schooljaar.

262

2019_CBS_01674

Onderwijs - SCB - personeelsbesluiten.

263

2019_CBS_01696

Onderwijs - SCB - personeelsbesluiten - aanstelling in uren
pedagogische coördinatie.

264

2019_CBS_00563

Onderwijs - SCB - vaste benoeming per 01 januari 2019 (extra
vacantverklaring).

265

2019_CBS_00564

Onderwijs - SCB - vaste benoemingen per 01 januari 2019.

266

2019_CBS_01949

Onderwijs - KSO - event Rave On Rubens.

267

2019_CBS_01679

Onderwijs - KSO - wervende campagne Kunsthumaniora 2019.

268

2018_CBS_05406

Onderwijs - opstart van een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure
met voorafgaande bekendmaking voor het geregeld leerlingenvervoer
van de stedelijke basisscholen.

269

2019_CBS_01628

Onderwijs - Stedelijke Basisschool De Triangel - opstart procedure via
aanvaarde factuur voor het aankopen van een nieuwe vaatwasmachine
en koelkast/diepvriezer dienstjaar 2019.

270

2019_CBS_01119

Bevolking - hernummering en toekenning huisnummer.

271

2019_CBS_01654

Bevolking - hernummering en toekenning huisnummer.

272

2019_CBS_01692

Bevolking - huwelijksjubilea bijkomend maart 2019 - 2.

273

2019_CBS_01761

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

274

2019_CBS_01497

Bevolking - catering verkiezingen (broodjes voor medewerkers en vooren bijzitters) - verlenging opdracht voor Cardinal.

275

2019_CBS_01551

Bevolking - toevoegen van vingerafdrukken aan de chip van de eID's bestellen van extra materiaal voor alle gemeenteafdelingen bij CEVI na
BW2-2019 - aanvulling en correctie op eerdere nota .

276

2019_CBS_01776

Bevolking - straatbenaming - sluiting openbaar onderzoek en definitieve
goedkeuring - naar gemeenteraad.

277

2019_CBS_01794

Burgerlijke stand - aangifte geboortes vanaf 1 april a.s. in de twee
materniteiten op Brugs grondgebied.

NICO BLONTROCK
278

2019_CBS_01793

Archief - programma stadsarchief voor Erfgoeddag 2019.

279

2019_CBS_01566

Archief - Goeiendagprijs 2019 - principe.

280

2019_CBS_01311

Archief - Commissie voor Toponymie en Straatnamen - heraanstellen
leden van de commissie.

281

2019_CBS_01743

Musea - opdracht realisatie en montage bewegwijzering en
noodsignalisatie Gruuthusesite - ontwerp en gunning.

282

2019_CBS_01751

Musea - voelelementen Gruuthusemuseum - verrekening.

283

2019_CBS_01644

Musea - presentatie glasramen Gruuthusemuseum - verrekening.

284

2019_CBS_01647

Musea - hardware en software multimedia Gruuthusemuseum verrekening.

285

2019_CBS_01735

Musea - organisatie openingsweekend Gruuthusesite.

286

2019_CBS_01738

Musea - officiële opening Gruuthusesite.

287

2019_CBS_01531

Musea - ontwerp en gunning opnames gebarentaal Gruuthusemuseum.
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288

2019_CBS_01861

Musea - tijdelijke sluiting Belfort en Gentpoort i.f.v. onderhoudswerken.

289

2019_CBS_01111

Musea - vertalingen website Musea Brugge - goedkeuren.

290

2019_CBS_01830

Musea - voorstelling van de herpublicatie van het boek 'op het Raakvlak
van twee landschappen, de vroegste geschiedenis van Brugge'.

291

2019_CBS_01734

Musea - voorstel tot aankoop van een paneelschilderij van een 15de
eeuwse navolger van Jan van Eyck - naar gemeenteraad.

292

2019_CBS_01730

Musea - tijdelijke bruikleenvragen - deels toestaan, deels negatief goedkeuren.

293

2019_CBS_01198

Musea - goedkeuring voor het voorstel en de toewijzing van opdracht
voor levering in huur, installatie en onderhoud van projectiemonitoren
voor de scenografie van de tentoonstelling 'De Mena, Murillo en
Zurbaran' in het Sint-Janshospitaal.

294

2019_CBS_01771

Cultuurbeleidscoördinator - Theater XV - subsidie toneelvoorstelling "En
ik dan?".

295

2019_CBS_01762

Cultuurbeleidscoördinator - Ventilateur - projectsubsidie "voorstelling
en lancering EP Ventilateur" op 22 maart 2019 Hostel Snuffel.

296

2019_CBS_01659

Cultuurbeleidscoördinator - ondersteuning publicatie, voorstelling
kunstboek (31/3/2019) en tentoonstelling van 31/3 tot eind april 2019
in de voormalige Makersrepubliek.

297

2019_CBS_01667

Cultuurbeleidscoördinator - Koninklijke Fedekam West - projectsubsidie
"Dag van de muzikant" op 14 juni 2019 in het Meersenhuis.

298

2019_CBS_01747

Cultuurbeleidscoördinator - vzw BIES - projectsubsidie
"improvisatievoorstelling" op 28 april 2019.

299

2019_CBS_01858

Cultuurbeleidscoördinator - Kaap - diverse vragen - Jazz Brugge en
September Jazz/Amok.

301

2019_CBS_02022

Cultuurbeleidscoördinator - nieuwe bureauleden Stedelijke Culturele
Raad voor de legislatuur 2019-2025 - naar gemeenteraad.

302

2019_CBS_01897

Bibliotheek - toewijzing opdracht vernieuwing RFID-self service
Biekorfbibliotheek en implementatie RFID-self service filialen SintAndries; De Zorge; Sint-Michiels en Assebroek.

303

2019_CBS_01966

Cultuurcentrum - cultuurseizoen 2019-2020: gunning
overheidsopdracht druk seizoensbrochure en communicatieplan
goedkeuren.

MINOU ESQUENET
304

2019_CBS_00421

PB/gebouwen - schilderen van het buitenschrijnwerk
Volkskundemuseum, Balstraat 27 - ontwerp en wijze van gunnen.

305

2019_CBS_01553

PB/gebouwen - aankoop presentatiescherm collegezaal - Stadhuis, Burg
12.

306

2019_CBS_01786

PB/gebouwen - schilderen van het buitenschrijnwerk van jeugdlokaal,
Fazantenlaan te Sint-Andries - goedkeuren eindafrekening.

307

2019_CBS_01783

PB/gebouwen - isoleren van de zoldervloer in het Guido
Gezellemuseum, Rolweg 64 - goedkeuren eindafrekening.

308

2019_CBS_01523

PB/gebouwen - Schilderen van het buitenschrijnwerk Ezelpoort,
Ezelstraat 120 - goedkeuren ontwerp, lastvoorwaarden en wijze van
gunnen.

309

2019_CBS_01549

PB/gebouwen - periodiek ruimen van KWS afscheiders in diverse
stadsgebouwen te Brugge - ontwerp en wijze van gunnen.

310

2019_CBS_01355

PB/gebouwen - vernieuwen en isoleren van platte daken,
Landjuwelenstraat 43 - ontwerp en wijze van gunnen.
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311

2019_CBS_01569

PB/gebouwen - vernieuwen van de daken, hanggoten en RW-afvoeren
aan twee jeugdlokalen, Daverlostraat 134 & Prinses Maria-Christinalaan
11 - goedkeuren ontwerp, lastvoorwaarden en wijze van gunnen.

312

2019_CBS_01510

PB/gebouwen - schilderen van buitenschrijnwerk kinderboerderij De
Zeven Torentjes en buitenmuren cafetaria, Canadaring 41 - goedkeuren
ontwerp, lastvoorwaarden en wijze van gunnen.

313

2019_CBS_01961

PB/gebouwen - herstellen van dak rectorwoning Europacollege na
stormschade, Hoornstraat 4 - regularisatie factuur.

314

2019_CBS_00991

PB/gebouwen - afbreken van bestaande gebouwen en bouwen van een
nieuw duurzaam 'Bijna Energie-Neutraal (BEN)' jeugdcomplex,
Sportpark Tempelhof (Sint-Pieters) - goedkeuren ontwerp en wijze van
gunnen - naar gemeenteraad.

315

2019_CBS_01871

PB/gebouwen - herinrichten van bib "De Zorge", Moerkerkse Steenweg
190 - ruwbouw (perceel 1) - ontwerp en wijze van gunnen - naar
gemeenteraad.

316

2019_CBS_01613

PB/wagenpark - montage van ruilmotor in bestelwagen Fiat Ducato nrpl
1FDE762 voor de gebouwendienst - ontwerp, wijze van gunnen en
toewijzing - 3P/2019/1940.

317

2019_CBS_01312

PB/wagenpark - leveren van brandstoffen met tankkaarten voor de
stadsvoertuigen periode 1/5/2016 - 29/2/2020.

318

2019_CBS_01789

Drukkerij en economaat - aankoop meubilair openbaar domein n.a.v.
verhuizing naar Hoogstraat.

319

2019_CBS_00689

Drukkerij en economaat - overheidsopdracht postverwerking 20202023 (aankoopcentrale) - naar gemeenteraad.

320

2019_CBS_01740

Informatica - onderhoud Symantec software - goedkeuren.

321

2019_CBS_01935

Leefmilieu/energie - opstart klimaatteam – principiële goedkeuring.

322

2019_CBS_01827

Leefmilieu/energie - compostproject Langestraat.

323

2019_CBS_01685

PB/elektromechanica - A.C . Sint-Kruis, Moerkerkse Steenweg 190 aanpassingen elektriciteit, verlichting, brandbeveiliging en datanetwerk
(perceel 2) - ontwerp en wijze van gunnen - naar gemeenteraad.

MARTINE MATTHYS
324

2019_CBS_01143

Personeel & organisatie - sportnamiddag 2019 - goedkeuren
voorstellen.

325

2019_CBS_01965

Personeel & organisatie - rapportage dagelijks personeelsbeheer van 1
januari 2019 tot en met 31 maart 2019.

326

2019_CBS_01876

Personeel & organisatie - jobstudenten - aanstellen van jobstudenten
voor diverse stadsdiensten zomer 2019.

327

2019_CBS_01991

Cluster Klant - buitenlandse dienstverplaatsing door Schepen Martine
Matthys, Schepen Ann Soete, Colin Beheydt, Severine Willems, Els
Dendooven, Silke Steijns en Jonas De Windt, naar Utrecht (NL),
Haarlemmermeer (NL) en Hollands Kroon (NL) op 24 en 25 april.

328

2019_CBS_01488

Cluster Klant - gemeenteafdelingen - analyse najaar 2018.

329

2019_CBS_01300

Cluster Klant - Huis van de Bruggeling en Mijn Brugge - jaarverslag
2018.

330

2019_CBS_01470

Cluster Klant - bestemmingswijziging Mijn Brugge.

331

2019_CBS_01298

Cluster Klant - Meldpunt - kennisname jaarverslag 2018 - naar
gemeenteraad.

332

2019_CBS_01501

Cluster Klant - toevoegen van vingerafdrukken aan de chip van eID's bestellen van extra materiaal voor Huis van de Bruggeling.
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333

2019_CBS_00619

Welzijn - Zilverfeest - ontmoetingsfeest voor 75-jarige Bruggelingen op
15 mei 2019.

334

2019_CBS_01798

Welzijn - gezondheidsenquête 2019.

PABLO ANNYS
335

2019_CBS_01446

Werk en ondernemen - toelage 'Promotie Brugge als winkelstad' uitbetaling - vzw Brugge Kaasmarkt – Kaasmarkt 2018.

336

2019_CBS_01812

Werk en ondernemen - overschakeling nachtwinkel naar dagwinkel van
Stop & Shop.

337

2019_CBS_01550

Werk en ondernemen - deelname project circulaire economie Koning
Boudewijnstichting.

338

2019_CBS_01717

Werk en ondernemen - openstellen blauwe zones Meifoor.

339

2019_CBS_01485

Werk en ondernemen - Meifoor 2019 - aanvragen tot wijziging.

340

2019_CBS_01779

Werk en ondernemen - uitbreiding productassortiment vaste
standplaats ambulante handel Markt.

341

2019_CBS_01486

Werk en ondernemen - engagementsverklaring dossier regierol sociale
economie 2020-2025.

342

2019_CBS_01170

Werk en ondernemen - Meifoor 2019 - organisatie.

343

2019_CBS_02012

Werk en ondernemen - oprijden Paasfoor.

Te bespreken
DIRK DE FAUW
344

2019_CBS_01410

Hoofdcoördinator - voortgang project "Ontwerpen en realiseren van een
nieuwe museum- en kunstsite te Brugge" - resultaat onderzoek externe
experten en voorstel tot verdere aanpak (incl. protocolovereenkomst) naar gemeenteraad.

345

2019_CBS_01790

Public relations en onthaal - bezoek aan Koninklijke Scoutsharmonie
Sint-Leo Brugge (voorstelling werking) - zaterdag 11 mei 2019 - 20u.

346

2019_CBS_01588

Public relations en onthaal - jaarlijkse herdenkingsplechtigheid voor de
vier Brugse oorlogsslachtoffers in Abbeville - zaterdag 18 mei 2019 11.30 uur.

347

2019_CBS_01765

Algemeen directeur - afsprakennota Stad Brugge - naar gemeenteraad.

348

2019_CBS_01890

Algemeen directeur - deontologische code voor Brugse mandatarissen.

349

2019_CBS_01893

Algemeen directeur - deontologische code personeel Stad Brugge - naar
gemeenteraad.

MATHIJS GODERIS
350

2019_CBS_01951

Preventiedienst - huren loods/magazijn Steenkaai 18 - principiële
goedkeuring.

MERCEDES VAN VOLCEM
351

2019_CBS_01577

Openbaar domein - stadstoelage voor aankoop 4,7136 hectare
natuurgebied te Brugge.

352

2019_CBS_01209

Openbaar domein - lijst omgevingsvergunningen voor het vellen van
bomen.

353

2019_CBS_01302

Openbaar domein - stedenbouwkundige overtreding - het onvergund
snoeien van alle hoogstammige bomen (gewone esdoorn- Acer
speudoplatanus) - Astridlaan 170A.
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354

2019_CBS_01592

Openbaar domein - herinrichting speelplein Koningin Astridpark gunning - goedkeuring.

355

2019_CBS_01099

Openbaar domein - Zilverpand - aanpassingswerken - principedossier.

356

2018_CBS_05296

Openbaar domein - vraag tot aanpassing kruispunt RustenburgstraatHendrik Waelputstraat.

357

2019_CBS_01379

Eigendommen - recht van opstal Domein Gulden Kamer door Ledap
bvba - vraag uitbreiding - princiepsbeslissing.

358

2019_CBS_00424

Eigendommen - Brugge Foundation- vraag tot bekomen
investeringstoelage en wijziging verwarming kapel Sint- Godelieveabdij.

359

2019_CBS_01282

Eigendommen - aankoop hoeve gelegen Blankenbergse Dijk 155 - niet
aankopen.

360

2019_CBS_01393

Eigendommen - koopaanvraag van een perceeltje stadsgrond gelegen
Margareta Van Vlaanderenstraat, tussen de huisnummers 15 en 25.

362

2019_CBS_01911

Eigendommen - investeringsprogramma sportclubinfrastructuurgoedkeuren principes, vaststellen lijst met 8 prioritaire projecten,
vastleggen kredieten.

363

2019_CBS_01683

Algemeen bestuur - Interbad - buitengewone algemene vergadering 20
mei 2019 - vaststellen mandaat voor de vertegenwoordiger - naar
gemeenteraad.

364

2019_CBS_01953

Algemeen bestuur /geschillen - betwisting belasting tweede verblijven
AJ 2017 - aanstelling raadsman.

FRANKY DEMON
367

2019_CBS_01877

DRO/sector Unesco - Willemijnendreef 30 - kaleien van de gevel.

368

2019_CBS_01880

DRO/sector Unesco - Maria van Bourgondiëlaan 25 - vernieuwen ramen
naar aluminium en vervangen balustrade (regularisatie) - deels gunstig,
deels ongunstig.

369

2019_CBS_01992

DRO/sector Unesco - Peterseliestraat 23 - Vivendo - herbestemmen van
militaire kazerne tot park en sociale woningen - zaak der wegen - naar
gemeenteraad.

370

2019_CBS_01636

DRO/sector Noord - gemeentelijk RUP Fort Lapin - scopingnota d.d.
maart 2019.

371

2019_CBS_01881

DRO/sector Noord - Brusselstraat 60 - uitbreiden van een woning.

372

2019_CBS_01972

DRO/sector Noord - Tempelhof 41 - Woningbouw Blomme - bouwen van
13 grondgebonden woningen en 19 appartementen - kennisname
beslissing Deputatie beroepsprocedure (gunstig).

373

2019_CBS_01963

DRO/sector Noord - Westhinderstraat - bouwen van een kleedruimte weigeren.

374

2019_CBS_01978

DRO/sector West - Rijselstraat 162 - herbouwen van een woning.

375

2019_CBS_01903

DRO/sector Oost - Prins Karellaan 34 - bouwen van eengezinswoning na
slopen.

377

2018_CBS_05572

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Fiesta Europa bvba tot bekomen
van een afwijking op de geluidsnormen n.a.v. Fiesta Europa op 28, 29
en 30 juni 2019.

378

2019_CBS_01840

Sportdienst - bouw rugbycentrum Gulden Kamer - vraag bijkomende
middelen.

379

2019_CBS_01870

Sportdienst - exploitatie zwembad Jan Guilini door Farys/TMVW - naar
gemeenteraad.
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ANN SOETE
380

2019_CBS_01621

Onderwijs - DKO - Event BEEHAVE/252 KUBIEK- GRAFIEK.

381

2019_CBS_01397

Onderwijs - stedelijk basisonderwijs - verlenging aankopen boeken en
werkboeken tijdens het schooljaar 2019- 2020.

382

2019_CBS_01468

Onderwijs - stedelijk basisonderwijs - verlenging aankopen didactisch
materiaal tijdens het schooljaar 2019- 2020.

384

2019_CBS_01723

Onderwijs - SNT - investering divers ICT-materiaal via raamcontract
ICT.

385

2019_CBS_02011

Onderwijs - SNT - samenwerking IVO Brugge.

386

2019_CBS_01927

Onderwijs - personeel- wijziging deelnemingsvoorwaarden selectie
directeur basisonderwijs.

387

2019_CBS_01907

Onderwijs - KSO - voorstel selectieprocedure adjunct- directeur
Stedelijk Academie voor Schone Kunsten (KSO).

388

2019_CBS_01815

Bevolking - huwelijksjubilea bijkomend april 2019 - goedkeuren.

389

2019_CBS_01255

Burgerlijke stand - aanstellen van een raadsman bij eventuele beroepen
tegen weigering voltrekken huwelijk of registreren wettelijke
samenwoonst.

NICO BLONTROCK
390

2019_CBS_01126

Cultuurbeleidscoördinator - Groen vzw - aanvraag erkenning en
subsidiëring - niet erkennen.

391

2019_CBS_01748

Cultuurcentrum - vraag tot gratis gebruik van theaterzaal Daverlo op 12
mei 2019 door vzw Ovide - zaalverhuur aan voordeeltarief.

392

2019_CBS_01688

Cultuurcentrum - vraag tot gratis gebruik van theaterzaal Daverlo op 10
en 11 oktober 2019 door Vereniging Ons Huis.

MINOU ESQUENET
393

2019_CBS_01605

PB/gebouwen - plaatsen van een afschermwand met lichtstraat,
Poortersloge, Academiestraat 14-18 - ontwerp, wijze van gunnen en
toewijzing - 3P/2019/1939.

MARTINE MATTHYS
394

2018_CBS_03473

Welzijn - Linx + aanvraag subsidie voor hun seniorenvereniging.

Aanvullende agenda
DIRK DE FAUW
395

2019_CBS_01984

Secretarie - gemeenteraad - zitting van 29 april 2019 - punten voor de
agenda.

MERCEDES VAN VOLCEM
396

2019_CBS_01503

Eigendommen - Julius en Maurits Sabbestraat 42 - Huis Campers procedure openbare verkoop via biddit.be - naar gemeenteraad.

397

2019_CBS_02031

Financieel directeur - Concertgebouw Brugge vzw - objectivering via
een audit van de subsidievragen 'Concertgebouw Brugge als hefboom
voor de profilering van de Stad Brugge in Vlaanderen en de wereld:
basis voor een versterkt partnership'.
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