College van Burgemeester en Schepenen
Besluitenlijst

Zitting van 1 juli 2019

DIRK DE FAUW
1

2019_CBS_02141

Mobiliteit - F31 - deeltraject Zeveneke t.h.v. P. De Halleuxstraat terugtrekken collegebesluit.

2

2019_CBS_02606

Mobiliteit - schrappen parkeerplaatsen Burg - niet op ingaan.

3

2019_CBS_03046

Mobiliteit - evaluatie Joseph Wauterstraat - invoeren beperkt
eenrichtingsverkeer.

4

2019_CBS_03196

Mobiliteit - fietsstraat Vestingstraat-Edward De DenestraatWeidestraat (Assebroek).

5

2019_CBS_02444

Mobiliteit - plaatsing elektrische laadpalen fase 3/2019.

6

2019_CBS_03256

Mobiliteit - deelfietsen.

7

2019_CBS_00952

Mobiliteit - uitbreiding Blue-Bikes.

8

2019_CBS_03236

Vergunningen - vraag van Verhuur Cis voor organisatie van een
springkastelenfestijn op zondag 4 augustus 2019 in de
Daverlostraat 140, Assebroek.

9

2019_CBS_01942

Vergunningen - vraag van feestcomité Lissewege, organiseren van
de openluchttentoonstelling 'Beelden in het witte dorp' van
woensdag 10 juli t.e.m. zondag 22 september 2019.

10

2019_CBS_03113

Vergunningen - vraag van Buurtwerk Sint-Pieters voor de
organisatie van 'Pastorie Préférée' op zaterdag 13 juli en zondag 14
juli 2019 op de binnenkoer van Cultuurcentrum De Dijk en de tuin
van de Pastorie, Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters.

11

2019_CBS_02762

Vergunningen - vraag van KSA Ten Briel voor het organiseren van
Bounce X op zaterdag 9 november 2019 van 17u tot 21u in de SintArnolduslaan in Sint-Michiels.

12

2019_CBS_02845

Vergunningen - oldtimer scootertreffen op zondag 25 augustus
2019.

13

2019_CBS_02771

Vergunningen - Dag van de jeugdbeweging op de Balkonrotonde op
vrijdag 18 oktober 2019.

14

2019_CBS_03178

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

15

2019_CBS_01694

Vergunningen/terrassen - vraag van restaurant My Way,
Philipstockstraat 21, Conto bvba, tot het uitstallen van een los
zomerterras tegen de gevel van de zaak.

16

2019_CBS_02077

Vergunningen/terrassen - vraag van Velusso Cycling Café tot het
uitstallen van een los zomerterras tegen de gevel van zijn
horecazaak in Zilverpand 26.

17

2019_CBS_02737

Vergunningen/terrassen - vraag van horecazaak New Senses,
Smedenstraat 1, tot het uitstallen van een terras tegen de gevel
kant Vrijdagmarkt.

18

2019_CBS_03208

Noord-Zuiddienst - Vredesweek 2019.

19

2019_CBS_03156

Noord-Zuiddienst - Milan Pact Award - indienen project 'Sjokla' en
uitnodiging 'MUFPP Anual Gathering and Mayor's Summit',
Montpellier 7-9 oktober 2019.
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20

2019_CBS_03078

Noord-Zuiddienst - noodhulp Mozambique (hulp aan de slachtoffers
van de cycloon in Mozambique, Malawi en Zimbabwe) goedkeuring.

21

2019_CBS_03333

Diversiteitsdienst - activiteitenreeks ‘allemaal mensen in Brugge’.

22

2019_CBS_03368

Diversiteitsdienst - inleefparcours van de Brugse migrant.

23

2019_CBS_03284

Communicatie en citymarketing - aankoop online monitoring tool gunning.

24

2019_CBS_03182

Communicatie en citymarketing - organisatie welkomstavond
nieuwe Bruggelingen 2019.

25

2019_CBS_03106

Public relations en onthaal - plechtige aanstelling Prins(es) Carnaval
- zaterdag 9 november 2019 - 14u30.

26

2019_CBS_03278

Public relations en onthaal - 56th ATCEUC conference - woensdag
23 oktober 2019 - 18u.

27

2019_CBS_02854

Public relations en onthaal - ontvangst internationale studenten
Katholieke Hogeschool VIVES, HOWEST en KU Leuven Campus
Brugge - dinsdag 17 september 2019 - 19u.

28

2019_CBS_03365

Public relations en onthaal - Brugse Belofte - 15 augustus 2019.

29

2019_CBS_03162

Europese cel - Wifi4EU kennisname goedkeuring voucher en
ondertekening subsidieovereenkomst.

MATHIJS GODERIS
30

2019_CBS_03409

Jeugddienst - kampbezoeken 2019 - goedkeuren.

31

2019_CBS_02932

Jeugddienst - subsidie 2019 overeenkomsten Brugealive, Suburb
Soundz en BQE.

32

2019_CBS_03282

Jeugddienst - subsidie jeugdmuziekfestival 'Nacht van Lissewege'.

33

2019_CBS_03134

Jeugddienst - subsidie jeugdmuziekfestival 'Woesh gaat uit zijn
dak'.

34

2019_CBS_03148

Jeugddienst - subsidie jeugdmuziekfestival 'Week van De Snuffel'.

35

2019_CBS_02382

Jeugddienst - muziekovereenkomst met Dampoord.

36

2019_CBS_02628

Jeugddienst - organisatie Roefelland 2019 - Open Bedrijvendag.

37

2019_CBS_02918

Preventiedienst - huur toiletunits tijdens de voetbalmatchen van
Club Brugge - goedkeuren voorstel - wijze van gunnen - gunning.

MERCEDES VAN VOLCEM
38

2019_CBS_02777

Openbaar domein - omgevingsvergunning voor het vellen van een
stadsboom.

39

2019_CBS_03292

Openbaar domein - omgevingsvergunning voor het vellen van
stadsbomen.

40

2019_CBS_02695

Openbaar domein - lijst omgevingsvergunningen voor het vellen van
bomen.

41

2019_CBS_03132

Openbaar domein - lijst omgevingsvergunningen voor het vellen van
bomen.

42

2019_CBS_02206

Openbaar domein - plaatsen van een industriële schroefcompressor
met koeldroger (aanvaarde factuur) - toewijzing.

43

2019_CBS_02344

Openbaar domein - ontruimen van grafkelders en ontknekelen toewijzing.
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44

2019_CBS_02524

Openbaar domein - raamcontract aankoop milieuvriendelijk
geproduceerd hout en/of houtgerelateerde producten - perceel 3:
tuinhout en toebehoren - toewijzing.

45

2019_CBS_02642

Openbaar domein - beheerplan 'Den Olifant' - bestelbon.

46

2019_CBS_03287

Openbaar domein - toelating verlenen voor het uitoefenen
metaaldetectie.

47

2019_CBS_02100

Openbaar domein - hydronautstudie Stationslaan - dimensionering.

48

2019_CBS_02175

Openbaar domein - begraafplaats heraanleg paden - meerwerken eerste verrekening.

49

2019_CBS_02040

Openbaar domein - heraanleg Wittemolenstraat - rechtzetting eindverrekening.

50

2019_CBS_03347

Openbaar domein - ontwerp siertuin Tudor - principebesluit.

51

2019_CBS_03038

Openbaar domein - Katelijnevest - plaatsen van fietsenstallingen.

52

2019_CBS_01724

Openbaar domein - voorstel herwerken subsidiebesluit KLE stad
Brugge - principebesluit.

53

2019_CBS_03141

Openbaar domein - Beaufort Beeldenparkfietsroute samenwerkingsovereenkomst - naar gemeenteraad.

54

2019_CBS_03273

Openbaar domein - heraanleg Katelijnestraat en Arsenaalstraat ontwerp - wijze van gunnen - naar gemeenteraad.

56

2019_CBS_01866

Eigendommen - verkoop van een oppervlakte van 10,44 m²
tuingrond, gelegen Kruisvest, aan de eigenaars van de aanpalende
woning Potterierei 115 - naar gemeenteraad.

57

2019_CBS_01915

Eigendommen - verkoop van een oppervlakte van 71 m² tuingrond,
gelegen Witteleertouwersstraat, aan de eigenaar van de aanpalende
woning Coupure 25 - naar gemeenteraad.

58

2019_CBS_03099

Eigendommen - verkoop muur op en met grond ter hoogte van 't
Zand, palend aan de eigendom gelegen te Westmeers 18 - naar
gemeenteraad.

59

2019_CBS_03147

Eigendommen - kosteloze verwerving van gronden en
infrastructuurwerken gelegen in de verkaveling VK 0504 Maalse
Steenweg (Houtzagerijstraat) te 8310 Brugge (Sint-Kruis) jegens
De Pourcq nv - naar gemeenteraad.

60

2019_CBS_02118

Eigendommen - verkaveling 1619 Arendstraat (Koolkerke) - inlijving
in het openbaar domein van gronden en infrastructuurwerken
jegens VH-Invest - naar gemeenteraad.

61

2019_CBS_03380

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen goedkeuren.

62

2019_CBS_03376

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

63

2019_CBS_03149

Geschillen - Residentie Hof van Bourgondië t/ stad Brugge aanstellen raadsman (advies).

64

2019_CBS_02916

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

65

2019_CBS_03444

Financiën/FA - Interreg NSR - aanstelling eerstelijnscontroleur.

67

2019_CBS_03170

Financiën/thesaurie - beleggingskader 2019-2024 - naar
gemeenteraad.
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FRANKY DEMON
68

2019_CBS_03430

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

69

2019_CBS_03355

DRO/directie en algemene zaken - stedenbouwkundige melding aktename.

70

2019_CBS_03389

DRO/directie en algemene zaken - stedenbouwkundige melding aktename.

71

2019_CBS_03432

DRO/directie en algemene zaken - stedenbouwkundige melding aktename.

72

2019_CBS_03370

DRO/sector Unesco - deelname van de Stad Brugge aan Open
Monumentendag(en) Vlaanderen op 7 en 8 september 2019 +
programma.

73

2019_CBS_03123

DRO/sector Unesco - Academiestraat 14 - Stad Brugge - plaatsen
van gevelpubliciteit (4x).

74

2019_CBS_03272

DRO/sector Unesco - Kardinaal Mercierstraat 57 - verbouwen van
een ééngezinswoning.

75

2019_CBS_03382

DRO/sector Unesco - Carmersstraat 119 - plaatsen van rolluiken op
de eerste verdieping - weigeren.

76

2019_CBS_03249

DRO/sector Unesco - Werfstraat 50 - het oprichten van een
dakterras op de eerste verdieping (achterzijde rijwoning) stedenbouwkundige overtreding - ongunstige beslissing.

77

2019_CBS_03421

DRO/sector Unesco - Smedenstraat 52 - Agilitas Group - plaatsen
van publiciteit op de gevel - deels gunstig, deels ongunstig.

78

2019_CBS_03410

DRO/sector Noord - Patentestraat 1 - verbouwen van boerderij en
inrichten van 2 gastenkamers.

79

2019_CBS_03352

DRO/sector West - Wittemolenstraat 2 - wijzigen van de functie van
woongebouw naar vakantiewoning - kennisname hoger beroep bij
Raad voor Vergunningsbetwistingen.

80

2019_CBS_03363

DRO/sector West - Spoorwegstraat 14+ - Educa vzw - vernieuwen
van bestand buitenschrijnwerk (Educa internaat) - adviesvraag
Provincie.

81

2019_CBS_03362

DRO/sector West - Spoorwegstraat 14+ - Educa vzw - plaatsen van
tijdelijke container constructies - adviesvraag Deputatie.

82

2019_CBS_03406

DRO/sector West - Rijselstraat 5 - HOWEST - vervangen van het
buitenschrijnwerk - kennisname beslissing Deputatie (gunstig).

83

2019_CBS_03354

DRO/sector West - Hertogenstraat 16 - verbouwen van een
ééngezinswoning.

84

2019_CBS_03359

DRO/sector West - Zandstraat 149 - verbouwen eengezinswoning.

85

2019_CBS_03361

DRO/sector West - Sint-Baafsstraat 23 - wijziging van functie
eengezinswoning naar vakantiewoning.

86

2019_CBS_03281

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 kennisname beroep.

87

2019_CBS_03280

DRO/sector Oost - Weidestraat 291 - bouwen ééngezinswoning.

88

2019_CBS_03351

DRO/sector Oost - Petronilla van Outryvestraat 5 - plaatsen
omheining.
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89

2019_CBS_03353

Leefmilieu - aktename meldingen klasse 3 - omgevingsdecreet.

90

2019_CBS_03071

Leefmilieu - kennisgeving ministerieel besluit m.b.t. definitieve
uitspraak na een milieuvergunning op proef aan cvba Bio Oil
Recycling.

91

2019_CBS_03092

Leefmilieu - aanvraag ingediend door de jeugddienst tot bekomen
van een afwijking op de geluidsnormen tijdens dag van de
jeugdbeweging op vrijdag 18 oktober 2019.

92

2019_CBS_03096

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Comité voor Initiatief van
Brugge voor aanpassing uren (einduur) afwijking op de
geluidsnormen op de Tripeldagen op zondag 21 juli 2019 van 24u
naar 24u30.

93

2019_CBS_03100

Leefmilieu - aanvraag ingediend door KSA Ten Briel voor een
afwijking op de geluidsnormen voor optredens op 'Bounce X' in een
tent aan de Sint-Arnolduslaan 28.

94

2019_CBS_03131

Leefmilieu - aanvraag ingediend door The Grid Company vzw voor
afwijking op de geluidsnormen op 'De Wachtkamer Open Air' op
zaterdag 7 september 2019 van 13u tot 24u aan het Entrepot
Outdoor.

95

2019_CBS_03185

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Woesh vzw tot bekomen van
een afwijking op de geluidsnormen tijdens 'Woesh gaat uit zijn dak'
op zaterdag 9 november 2019.

96

2019_CBS_03219

Leefmilieu - aanvraag ingediend door de Préférées voor afwijking op
de geluidsnormen voor 'Sint- Pieters zingt' op Pastorie Préférée op
zondag 14 juli 2019.

97

2019_CBS_03242

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Ikarus bvba voor afwijking op
de geluidsnormen voor DJ-optredens op het terras van de surfclub
Icarus op zondag vanaf 7 juli tot 18 augustus 2019.

98

2019_CBS_03269

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Hercules Trophy België bvba,
voor afwijking op de geluidsnormen n.a.v. Pink Ladies Games op
zondag 13 oktober 2019 van 12u tot 20u op het Zand (i.p.v. zondag
9 juni 2019).

99

2019_CBS_03408

Leefmilieu - omgevingsvergunning, milieu klasse 2, exploiteren van
een dienstencentrum voor personen met een beperking (Ons Erf) UNIE-K.

100

2019_CBS_02988

Sportdienst - sport op vrijdag Zeebrugge - schooljaar 2019-2020.

101

2019_CBS_03227

Sportdienst - verderzetting Sportsnack - stimuleren extra
beweegaanbod lager onderwijs.

PHILIP PIERINS
102

2019_CBS_03198

Taxivergunningen - rijwieltaxidiensten - aanvraag tot het
hernieuwen van vergunning rijwieltaxidienst.

103

2019_CBS_03234

Taxivergunningen - rijwieltaxidiensten - aanvraag tot het
hernieuwen van vergunning rijwieltaxidienst - LuSie Vof Greenrides.

104

2019_CBS_03237

Taxivergunningen - aanvraag vergunning VVB-dienst (1 voertuig
met herkenningsteken 1188) - Barensgate bvba (Seda Remy).

105

2019_CBS_02552

Toerisme - toeristische promotie van Zeebrugge en Lissewege via
sociale media.
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ANN SOETE
106

2019_CBS_03022

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

107

2019_CBS_03279

Onderwijs - Conservatorium - personeelsbesluit niet-gesubsidieerd
personeel.

108

2019_CBS_03138

Onderwijs - KSO - personeelsbesluiten.

109

2019_CBS_03230

Onderwijs - Stedelijke Basisschool De Triangel - opstart procedure
via aanvaarde factuur voor het aankopen van schoolbanken en stoelen dienstjaar 2019.

110

2019_CBS_03104

Onderwijs - KSO - divers investeringen ICT-materiaal via
raamcontract ICT en fotomateriaal via raamcontract audiovisueel
materiaal stedelijke scholen.

111

2019_CBS_03164

Bevolking - vieringen 100-jarigen en plus-100-jarigen juli 2019.

NICO BLONTROCK
112

2019_CBS_03216

Cultuurcentrum - uitbater foyer Magdalenazaal - verlenging van 1
juli 2019 voor 1 jaar - kennisname.

113

2019_CBS_03034

Cultuurcentrum - leveren van grote digitale geluidstafel + digitale
racks voor Daverlo - gunning.

114

2019_CBS_02917

Cultuurcentrum - leveren van kleine digitale geluidstafels voor MaZ,
Biekorf en Daverlo - ontwerp - wijze van gunnen - goedkeuren.

115

2019_CBS_03161

Musea - organisatie van een internationaal wetenschappelijk
congres in Brugge, getiteld: Soils as records of Past and Present:
the geoarchaeological approach. Focus on: is there time for
fieldwork today?

116

2019_CBS_03357

Musea - verhuis collectie site Gruuthuse - ratificatie.

117

2019_CBS_03356

Musea - ontwikkeling signalisatie site Gruuthuse - ratificatie.

118

2019_CBS_03154

Vergunningen/uitleendienst - vraag tot herziening schadefactuur
vanwege Scouts Tilleghem.

119

2019_CBS_03369

Vergunningen/zalen - vraag van Koninklijke Scoutsharmonie SintLeo Brugge, voor het gratis gebruik van de Georges Rodenbachzaal
van de Stadshallen van vrijdag 3 t.e.m. maandag 6 januari 2020
voor de organisatie van een nieuwjaarsreceptie op zondag 5 januari
2020.

120

2019_CBS_03338

Archief - Goeiendagprijs 2019 - uitreiking.

121

2019_CBS_03372

Archief - straatbenamingen - principebeslissing - naar
gemeenteraad.

MINOU ESQUENET
122

2019_CBS_03205

PB/algemeen - instappen in raamcontract CREAT (Farys) voor
leveren brandstoffen in bulk.

123

2019_CBS_02549

PB/gebouwen - regularisatie van facturen Comfort Energie.

124

2019_CBS_03202

PB/gebouwen - leveren en plaatsen van los meubilair in
Studentenhuis 'The Student Village', Hauwerstraat 3B - goedkeuren
ontwerp, lastvoorwaarden en wijze van gunnen.

125

2019_CBS_02877

PB/gebouwen - plaatsen van een afsluitbare en overdekte
fietsenberging in aan AC Daverlo, Dries 2 - ontwerp en wijze van
gunnen.
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126

2019_CBS_02787

PB/gebouwen - renoveren openbare toiletten Huize Minnewater ontwerp en wijze van gunnen - rectificatie toewijzing.

127

2019_CBS_03393

PB/gebouwen - aanstellen van een landmeter voor het opmeten van
de site van het Sint-Andreasinstituut , Garenmarkt 8 - ontwerp,
wijze van gunnen en toewijzing.

128

2019_CBS_02069

PB/elektromechanica - vernieuwen van de ondergrondse leidingen
van de centrale verwarming van de Academie, Katelijnestraat 86 toewijzing.

129

2019_CBS_02572

PB/elektromechanica - onderhouden en herstellen van de Astrid
installaties, diverse stadsgebouwen - ontwerp en wijze van gunnen.

130

2019_CBS_02677

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

131

2019_CBS_03293

Leefmilieu/energie - deelname aan groepsaankoop zonnepanelen
2019.

PABLO ANNYS
132

2019_CBS_02480

Werk en ondernemen - aanvraag toelage gevelrenovatie - Hotel BH
- Wollestraat 33.

133

2019_CBS_03133

Werk en ondernemen - aanvraag toelage gevelrenovatie - Otto
Waffle Atelier - Katelijnestraat 1.

134

2019_CBS_02944

Werk en ondernemen - toelage 'Promotie Brugge als winkelstad'uitbetaling - JCI West-Vlaanderen - West-Vlaamse jonge
ondernemer 2019.

135

2019_CBS_03296

Werk en ondernemen - toelage 'Promotie Brugge als winkelstad' uitbetaling - Foorcomité Brugge - Brugse Meifoor 2019.

136

2019_CBS_03294

Werk en ondernemen - toelage 'Promotie Brugge als winkelstad'uitbetaling - Gilde van de Brugse Chocolatiers vzw - Bruges in Choc
2019.

137

2019_CBS_03326

Werk en ondernemen - folkloremarkt 2019 - behoud huidige
standplaatsen en stopzetting eventuele lopende sancties.

Te bespreken
DIRK DE FAUW
138

2019_CBS_02851

Vergunningen - showmoment en fotoshoot met exclusieve
sportwagens op 't Zand en op het stationsplein kant Sint-Michiels op
zondag 14 juli 2019.

139

2019_CBS_01477

Vergunningen - Student Welcome op donderdag 26 september 2019
op 't Zand.

140

2019_CBS_02799

Vergunningen - vraag van Essential Events voor de organisatie van
'Samedi' op zaterdag 21 september 2019 van 12u tot 1u op het
grasveld naast parking Beisbroek (Doornstraat) in Brugge.

141

2019_CBS_02419

Vergunningen/terrassen - vraag van horecazaak De Kelk om de
losse tafels en stoelen van zijn zomerterras aan Langestraat 69 te
mogen vervangen door een wegneembare tablet en krukjes.

MERCEDES VAN VOLCEM
142

2019_CBS_02302

Openbaar domein - Hoogstraat: optimaliseren
parkeervoorzieningen.
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144

2019_CBS_02521

Financiën/PBB - bestemde en onbeschikbare gelden - principenota.

146

2019_CBS_02129

Eigendommen - addendum samenwerkingsovereenkomst VZW
Brugsche Rugbyclub voor de bouw van een clubhuis met
aanhorigheden - naar gemeenteraad.

147

2019_CBS_03379

Eigendommen - semi publiek terrein Stationsomgeving inlijven in
openbaar domein - principebesluit.

FRANKY DEMON
148

2019_CBS_03304

DRO/sector Unesco - Ezelstraat 11l - wijzigen van functie van
handel naar wonen.

149

2019_CBS_03383

DRO/sector Unesco - Gulden-Vlieslaan 68 bus b3.2 - plaatsen van
zonnepanelen op een gebouw.

150

2019_CBS_03392

DRO/sector Unesco - Hugo Verrieststraat 11 - plaatsen van
zonnepanelen.

151

2019_CBS_03308

DRO/ sector Noord - Pathoekeweg 11 - Groep Caenen Capital Fund opsplitsen loods lot 9 in lot 9A en 9B + aanpassen loods 7 en
parkeerplaatsen.

152

2019_CBS_03343

DRO/sector Noord - Stationsweg - W-kracht - aanleggen
windturbineproject A11 - beslissing Vlaamse Regering.

153

2019_CBS_03419

DRO/sector Noord - Damse Steenweg 31 - princiepsvraag voor het
afbreken van een woning & oprichten van 4 eengezinswoningen met
bijgebouwen, verhardingen en aanhorigheden.

154

2019_CBS_03122

Leefmilieu - aanvraag ingediend door handelsgebuurtekring op en
rond de Vismarkt voor afwijking op de geluidsnormen voor
optredens op 'zomeren op de Vismarkt' vanaf 5 juli tot en met 30
augustus 2019, telkens op vrijdag.

155

2019_CBS_02935

Sportdienst - introduceren van Sportkompas - oriëntering in
sport/beweging met oog op duurzame beoefening voor alle Brugse
8- tot 10-jarigen.

ANN SOETE
157

2019_CBS_02930

Onderwijs - SNT - samenwerking met CVO Altus ( IVO Brugge) niet op ingaan.

158

2018_CBS_00756

Burgerzaken - loket centrale begraafplaatsen - voorstel voor sluiting
mits digitale ontsluiting een feit is.

NICO BLONTROCK
159

2019_CBS_03310

Cultuurbeleidscoördinator - Brugse Klokkenspelvereniging - herstel
toelage voor het organiseren van duplexconcerten met de beiaard.

MINOU ESQUENET
160

2019_CBS_02828

PB/gebouwen - herstelling en uitbreiding van het Jules
Anneessensorgel in de Heilige Bloedbasiliek, Burg 13 - principiële
goedkeuring.

161

2019_CBS_03416

PB/gebouwen - gedeeltelijke afbraak van 't Zandlopertje op de
zeedijk te Zeebrugge in kader van de openbare veiligheid.
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Aanvullende agenda
DIRK DE FAUW
163

2019_CBS_02747

Vergunningen/terrassen - vraag van restaurant Amuzee op de
Zeedijk 12-13 - uitbreiden van het strandterras met een strandbar,
sfeerverlichting, ijsjesdiepvries en spelen van muziek.

MATHIJS GODERIS
164

2019_CBS_03467

Brugge Studentenstad - aanwerving 1/2 coördinator Studentenhuis
via Brugge Plus.

MERCEDES VAN VOLCEM
165

2019_CBS_03446

Openbaar domein - heraanleg van omgevingsaanleg Dudzeels
Neerhof 35 tot 40 - terugkoppeling na reacties van bewoners.

166

2019_CBS_03318

Openbaar domein - raamcontract KWS 2017 - tweede verlenging.

FRANKY DEMON
167

2019_CBS_03475

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

168

2019_CBS_03473

DRO/directie en algemene zaken - stedenbouwkundige melding aktename.

169

2019_CBS_03371

DRO/woondienst - opknappremie - toekenning premies.
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