College van Burgemeester en Schepenen
Besluitenlijst

Zitting van 19 augustus 2019

DIRK DE FAUW
1

2019_CBS_03890

Vergunningen - vraag van Scouts en Gidsen Tilleghem voor het
organiseren van de jaarlijkse Overgang Scouts Tilleghem op
zaterdag 7 september 2019 van 13u30 tot 2u30 in de scoutslokalen
Tilleghem, Sint-Michielslaan 69 cfr. vorige edities.

2

2019_CBS_00061

Vergunningen - vraag van LaHo vzw, organiseren van de braderie in
de deelnemende straten van vrijdag 13 t.e.m. maandag 16
september 2019.

3

2019_CBS_03520

Vergunningen - aanvraag Oxfam Solidariteit Brugge voor het
houden van een rommelmarkt in een gedeelte van de Kolenkaai en
van de Veldmaarschalk Fochstraat op zaterdag 7 september 2019.

4

2019_CBS_03882

Vergunningen - vraag van UNIZO Sint-Michiels voor het organiseren
van de 31ste editie van de Sint-Michielse Feesten op zondag 1
september 2019 van 7u tot 21u in de Rijselstraat en de Dorpsstraat
in Sint-Michiels cfr. vorige edities.

5

2019_CBS_02032

Vergunningen - vraag van Snuffel vzw voor de Week van de Snuffel
in de binnentuin en in de concerthal van Snuffel Hostel, Ezelstraat
42 in de week van 16 t.e.m. 22 september 2019.

6

2019_CBS_02938

Vergunningen - vraag van Brugge Plus vzw i.s.m. dienst Werk en
Ondernemen voor de organisatie van Kookeet op het Stationsplein
kant St-Michiels t.h.v. de Balkonrotonde op zaterdag 28, zondag 29
en maandag 30 september 2019 van 11u tot 22u.

7

2019_CBS_03745

Vergunningen - bijkomende vraag van CrossFit Brugge bij 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
voetbal/basketbalterrein ter Gentele in Brugge - vraag uitbreiding
terrein en event bij vergunning van 5 april 2019.

8

2019_CBS_03771

Vergunningen - Uitwijken septembertoer 2019 op diverse data en
locaties in september.

9

2019_CBS_03980

Vergunningen - organiseren van een presentatie participatieproject
De Batterie fase III op de parkeerzone tegenover de
Stadsschouwburg in de Vlamingstraat te Brugge op zaterdag 7
september 2019 door Cultuurcentrum Brugge.

10

2019_CBS_03898

Vergunningen - vraag van Summerblast voor het organiseren van
het jaarlijkse Summerblastfestival op het terrein naast Jeugdhuis
Thope op zaterdag 7 en zondag 8 september 2019 cf. vorige edities.

11

2019_CBS_03767

Vergunningen/terrassen - vraag van restaurant Otomat, Simon
Stevinplein 12, tot het uitbreiden van het bestaande terras met een
terrasje tegen de gevel kant Sint-Salvatorskoorstraat - geen
toelating.

12

2019_CBS_03765

Vergunningen/terrassen - vraag van horecazaak De Kelk,
Langestraat 79-71, tot het uitstallen van een terras op de laad- en
loszone voor de zaak - geen toelating.

13

2019_CBS_03756

Vergunningen/terrassen - herhaalde vraag van het Brugs Bierpaleis
(horeca en winkel), bvba Jonckheere, Katelijnestraat 25, tot het
uitstallen van een los zomerterras op de schuine witte strepen

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

1/8

(verdrijvingsstrook) voor de toegangspoort van de zaak - geen
toelating.
14

2019_CBS_04018

Vergunningen/terrassen - vraag van enkele horecazaken in de
Smedenstraat (Le Croque Original, Den Entree Principale en Passevite) tot het verplaatsen van de losse terrassen tot voorbij de
straatgoot.

15

2019_CBS_04017

vergunningen/terrassen - vraag van uitbater van Fred's, Eiermarkt
20, tot het verplaatsen van de laad- en loszone voor zijn uitbating
en het uitstallen van een terras.

16

2019_CBS_03991

Vergunningen/uitstallingen - vraag van uitbater van een
souvenirwinkel in Rozenhoedkaai 4, tot het uitstallen van
postkaartenmolens.

17

2019_CBS_04035

Communicatie en citymarketing – aankoop flitsmateriaal - nieuwe
procedure.

18

2019_CBS_03806

Communicatie en citymarketing – verlenging overeenkomst
uitgeverij Publi-Touch bvba voor lay-out, druk en distributie van de
Stadsgids 2020.

19

2019_CBS_03563

Mobiliteit - projectnota De Phare & Stationslaan - uitdieping
organisatie parkeren.

MATHIJS GODERIS
20

2019_CBS_03535

Jeugddienst - subsidie voor de aankoop van duurzaam materiaal III.

MERCEDES VAN VOLCEM
21

2019_CBS_03922

Openbaar domein - leveren voorgevormde thermoplastische
markeringen 2018 - tweede verlenging.

22

2019_CBS_02490

Openbaar domein - raamcontract voor vernieuwen van de
voegvulling of herbestraten van wegen in de binnenstad toewijzing.

23

2019_CBS_03464

Openbaar domein - raamcontract onderhouds- en
herstellingswerken aan wegen - toewijzing.

24

2019_CBS_04004

Openbaar domein - lijst omgevingsvergunningen voor het vellen van
bomen - gunstig mits voorwaarden.

25

2019_CBS_04002

Openbaar domein - lijst omgevingsvergunningen voor het vellen van
bomen - gunstig mits voorwaarden.

26

2019_CBS_03814

Openbaar domein - lijst omgevingsvergunningen voor het vellen van
bomen - deels gunstig, deels ongunstig.

27

2019_CBS_03948

Openbaar domein - lijst omgevingsvergunningen voor het vellen van
stadsbomen - gunstig en gunstig mits voorwaarden.

28

2019_CBS_03941

Openbaar domein - lijst omgevingsvergunningen voor het vellen van
stadsbomen - gunstig mits voorwaarden.

29

2019_CBS_03954

Openbaar domein - lijst omgevingsvergunningen voor het vellen van
bomen - ongunstig.

30

2019_CBS_04019

Openbaar domein - Doornstraat 324 - vellen van 19 bomen kennisname beslissing deputatie - beroepsprocedure - geen hoger
beroep instellen.

31

2019_CBS_02567

Openbaar domein - Sint-Donaasstraat aanleg buurtparkje meerwerken.
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32

2019_CBS_03726

Openbaar domein - dossier sociale economie - eerste verlenging.

33

2018_CBS_04911

Eigendommen - onroerend patrimonium - verkaveling
Krekenstraat/Dudzeelse Steenweg (Terpenstraat) te Brugge inlijving in het openbaar domein van gronden en
infrastructuurwerken - naar gemeenteraad.

34

2019_CBS_04026

Geschillen - Camping Memling bvba t/ Stad Brugge - belastingen op
het verstrekken van logies, aanslagjaar 2018, kohierartikel 000661.

35

2019_CBS_04041

Geschillen - weigering huwelijksvoltrekking door ambtenaar van de
burgerlijke stand.

36

2019_CBS_03897

Financiën/PBB - interne kredietaanpassingen 2019/8.

37

2019_CBS_04013

Financiën/thesaurie - omzetting rente Belfiuslening 10288 naar vast
tot eindvervaldag - kennisgeving voorwaarden.

FRANKY DEMON
38

2019_CBS_04069

DRO/directie en algemene zaken - goedkeuring opmaak bestek
masterplan recreatiegebied Sint-Pietersplas.

39

2019_CBS_04072

DRO/sector Unesco - Dudzeelse Steenweg 3 - goedkeuring
restauratiedossier subsidie Kunstige Herstelling.

40

2019_CBS_03910

DRO/sector Unesco - Vrijheidsstraat 113 - principiële goedkeuring
en goedkeuring restauratiedossier subsidie Kunstige Herstelling.

41

2019_CBS_03956

DRO/sector Unesco - Moerstraat 68 - Patridec CVA - renoveren van
een woning - kennisname beslissing deputatie in beroep.

42

2019_CBS_03988

DRO/sector Unesco - Gulden-Vlieslaan 19 - verbouwen en uitbreiden
van een woning.

43

2019_CBS_04036

DRO/sector Unesco - Hendrik Consciencelaan 53 - renoveren en
bijbouwen van appartementen.

44

2019_CBS_04034

DRO/sector Unesco - Predikherenrei 4 - verbouwen van
ééngezinswoning - kennisname beroep & adviesvraag Provincie.

45

2019_CBS_04052

DRO/sector Unesco - Vizierstraat 26 - kaleien en schilderen
schrijnwerk (toelating) van de voorgevel (weigering).

46

2019_CBS_04079

DRO/sector Unesco - Sint-Jakobsstraat 23 - Stad Brugge verbouwen en verder exploiteren stedelijk conservatorium.

47

2019_CBS_03894

DRO/sector Unesco - Genthof 33 - La Source - wijzigen van functie
van ééngezinswoning naar gastenkamers bij aanpalende
woongelegenheid - kennisname beslissing Deputatie in beroep weigering.

48

2019_CBS_03892

DRO/sector Unesco - Genthof 33 - La Source bvba bestemmingswijziging van privéterras naar horecaterras (en afzien
plaatsen akoestische wanden t.o.v. buren) - beslissing deputatie in
beroep - weigering.

49

2019_CBS_03885

DRO/sector Noord - Krakeleweg 34 - Voeders Huys - veranderen
veevoederbedrijf - kennisname beslissing deputatie.

50

2019_CBS_04074

DRO/sector Noord - Pathoekeweg 74 - Varo Energy Belgium aanleggen van een onderwaterdamwand - kennisname beslissing
deputatie.

51

2019_CBS_04098

DRO/sector Noord - Slachthuisstraat 53B - verbouwen loods tot
stockruimte, bouwen 2 appartementen en exploiteren stockruimte
voor groenten en fruit.
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52

2019_CBS_04045

DRO/sector West - Torhoutse Steenweg 130 - Carrefour Belgium renovatie en uitbreiding supermarkt Carrefour (incl.
milieutechnische & socio-economische exploitatie) - kennisname
beslissing deputatie beroepsprocedure.

53

2019_CBS_04049

DRO/sector West - Jan Breydellaan 107 - Liantis Sociaal
Secretariaat - plaatsen totem en verlichten bestaande
gevelopschriften.

54

2019_CBS_04047

DRO/sector West - Knotwilgenlaan 24 - uitbreiden van een
kinderdagverblijf.

55

2019_CBS_03918

DRO/sector Oost - Rapaertstraat 113 - slopen bestaande halfopen
eengezinswoning en bouwen nieuwe halfopen woning met
handelsruimte.

56

2019_CBS_03926

DRO/sector Oost - Moerkerkse Steenweg 64 - functiewijziging van
eengezinswoning naar vakantiewoning.

57

2019_CBS_03953

DRO/sector Oost - Pijpeweg 139 - verbouwen en uitbreiden van
eengezinswoning.

59

2019_CBS_04010

DRO/sector Oost - Lindelaan 27 - verbouwen van eengezinswoning.

60

2019_CBS_04025

DRO/sector Oost - Oude Kortrijkstraat 9 - Brugse Maatschappij voor
Huisvesting - wooninbreidingsproject 'Den Tir' (2e fase), bouwen
van 14 woningen en 22 appartementen met omgevingsaanleg en
aanleg wegenis.

61

2019_CBS_04028

DRO/sector Oost - Altebijstraat 1-3-5-7 en Maalse Steenweg 21-23
- International Fashion House BVBA - slopen bijgebouwen,
aanleggen 17 bijkomende parkeerplaatsen en aanplanting hagen &
4 bomen.

62

2019_CBS_03798

DRO/woondienst - Baron Ruzettelaan 201 - opname
leegstandsregister.

Leefmilieu
63

2019_CBS_04024

Leefmilieu - aktename meldingen klasse 3 - omgevingsdecreet.

65

2019_CBS_03693

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Jeugdhuis Thope vzw voor een
afwijking op de geluidsnormen voor optredens en DJ-optredens in
een tent aan het jeugdhuis op zaterdag 7 en zondag 8 september
2019.

66

2019_CBS_03881

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Koninklijke Roeivereniging
Brugge (KRB) voor een afwijking op de geluidsnormen voor een
optreden en DJ-optreden tijdens jubileum regatta op zaterdag 31
augustus in een tent aan het clubhuis.

67

2019_CBS_03893

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Brugge Plus VZW voor
afwijking op de geluidsnormen voor een optreden en DJ-optreden
op Belgiek Muziekcafé op vrijdag 11 oktober 2019 op de parking
van de Sint-Paulus kerk Sint- Pieters.

68

2019_CBS_03896

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Buurthuis De Wissel vzw voor
afwijking op de geluidsnormen voor een optreden en DJ-optreden
op het buurtfeest De Wissel op zaterdag 7 september 2019.

69

2019_CBS_03900

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Unizo Sint- Michiels voor een
afwijking op de geluidsnormen voor optredens op de Sint-Michielse
Feeste op zondag 1 september 2019.

70

2019_CBS_03905

Leefmilieu - aanvraag ingediend door scouts Karel de Goede tot
bekomen van een afwijking op de geluidsnormen tijdens de
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overgang op zaterdag 7 september 2019.
71

2019_CBS_04031

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Bollywood Entertainment bvba
tot bekomen van een afwijking op de geluidsnormen tijdens 10 jaar
Bar des Amis op zaterdag 7 september 2019.

72

2019_CBS_04090

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Bar Visart voor een afwijking
op de geluidsnormen voor een optreden op zaterdag 24 augustus en
DJ-optredens op zaterdag 31 augustus 2019 in het Graaf Visartpark.

73

2019_CBS_03031

Sportdienst - verderzetting organisatie zwemmarathon voor clubs
en recreanten op vrijdag 8 november 2019 - goedkeuren.

74

2019_CBS_03499

Sportdienst - goedkeuring bijzondere toelagen voor sportieve
evenementen met bovenlokale uitstraling dienstjaar 2018.

75

2019_CBS_03649

Sportdienst - aanstellen lesgevers sportshoppen septemberdecember 2019.

76

2019_CBS_03634

Sportdienst - kleedkamers voetbalveld Zuidervaartje
buitengebruikstelling.

ANN SOETE
77

2019_CBS_03659

Onderwijs - DKO - tentoonstelling Guido Dobbelaere/Bogardenkapel.

78

2019_CBS_03252

Onderwijs - SNT - verlengen hosting website SNT in 2019.

79

2019_CBS_04020

Onderwijs - Conservatorium - personeel - aanstelling van een
waarnemend directeur schooljaar 2019-2020.

80

2019_CBS_03736

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

NICO BLONTROCK
81

2019_CBS_03989

Cultuurcentrum - leveren van grote digitale geluidstafel + digitale
racks voor MaZ - ontwerp - wijze van gunnen - goedkeuren.

82

2019_CBS_03486

Cultuurbeleidscoördinator - 50-jarig bestaan Neos Brugge ondersteuning jubileum vereniging.

MINOU ESQUENET
83

2019_CBS_03805

Drukkerij en economaat - gunning overheidsopdracht diverse
papierwaren (perceel 1) en huisstijlpapier (perceel 2) voor
stadsdrukkerij - goedkeuren.

84

2019_CBS_03159

PB/elektromechanica - overname van de pompstations door Farys.

85

2019_CBS_00833

PB/gebouwen - renoveren van bestaande jeugdlokalen en
aanbrengen van isolatie, Paul Gilsonstraat te 8200 Sint- Andries eindafrekening.

86

2019_CBS_02672

PB/gebouwen - riolering petanqueclub, conciërgewoning,
schuttersclub, Blauwkasteelweg 28 te 8310 Brugge - ontwerp en
wijze van gunnen.

87

2019_CBS_01882

PB/wagenpark - leveren 1 auto dubbel gebruik op aardgas voor
patrimoniumbeheer, Oostmeers 17, tvv Opel Corsa - toewijzing.

88

2019_CBS_02898

PB/schoonmaak - huren hygiënisch materiaal, periode 2016-2020 verrekening 2.

MARTINE MATTHYS
89

2019_CBS_04102

Personeel & organisatie - evaluatie in de proeftijd decretale graad -
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voorstel van aanpak, timing, aanduiding extern deskundige via
Poolstok.

Te bespreken
DIRK DE FAUW
90

2019_CBS_03833

Vergunningen - vraag van het Dienstenaanhuis voor het organiseren
van "Happyland" zaterdag 14 september 2019 van 11u tot 23u in
Park de Rode Poort in Brugge.

91

2019_CBS_03959

Communicatie en citymarketing - persmoment - eerste steenlegging
nieuwe beurssite 16/09.

92

2019_CBS_03401

Mobiliteit - proefproject Doornstraat en nulmeting verkaveling
Varsenare Noord - samenwerking met gemeentebestuur Jabbeke.

MATHIJS GODERIS
93

2019_CBS_03964

Preventiedienst - afstemming stedelijke buurtwerk/Mintusdienstencentra en aanpak van de aandachtsbuurten binnen de
Groep Brugge.

MERCEDES VAN VOLCEM
94

2019_CBS_03990

Financiën/thesaurie - auditverslag De Korrelatie - kennisname en
aanbevelingen.

95

2019_CBS_04015

Openbaar domein - jubilea van Brugse parken en domeinen startmoment Graaf Visartpark.

FRANKY DEMON
96

2019_CBS_03668

Sportdienst - opening kunstgrasveld Jong Male 25 augustus 2019 13u30.

97

2019_CBS_04051

DRO/sector Unesco - Noordzandstraat 75 - reinigen en schilderen
van de voorgevel.

98

2019_CBS_04080

DRO/sector Unesco - Zuidzandstraat 17 - Parallax bestemmingswijziging van een handelspand met woongelegenheid
tot handelspand met secundaire handelsruimte op de verdiepingen
zonder woongelegenheid (princiepsvraag).

99

2019_CBS_04081

DRO/sector Noord - Pannenhof 1 - Heritage Real Estate - renoveren
van een woning.

100

2019_CBS_04083

DRO/sector Noord - Pannenhof 2-3 - Heritage Real Estate verbouwen van een boerenarbeidershuis.

101

2019_CBS_04082

DRO/sector Noord - Kasteelstraat 1 - oprichten van een bijgebouw
met verhardingen en aanhorigheden.

102

2019_CBS_04055

DRO/sector Oost - Prins Karellaan 34 - bouwen van 3 losstaande
bijgebouwen & plaatsen van een PV- installatie.

103

2019_CBS_03935

DRO/sector Oost - Molenstraat 130 - Novus - bouwen van 5
woningen (groepswoningbouwproject) - kennisname beslissing
deputatie in beroep.

104

2019_CBS_03984

Leefmilieu - adviesvraag van de deputatie voor de
omgevingsvergunning van BVBA Onderneming Jozef Huys en Zonen
voor exploiteren van een aannemingsbedrijf.

105

2019_CBS_02809

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Ultim Events bvba voor
afwijking op de geluidsnormen voor Retro Nation Open Air aan de
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Pathoekeweg op zaterdag 21 september 2019.

ANN SOETE
106

2019_CBS_04067

Bevolking - huwelijksjubilea september 2019.

Aanvullende agenda
DIRK DE FAUW
108

2019_CBS_04109

Vergunningen - Global Aim - organiseren van een privéfuif voor 2XL
op het festivalterrein van Bomboclat op het strand van Zeebrugge
op zondag 25 augustus 2019 van 10u tot 20u.

Franky Demon
109

2019_CBS_04101

DRO/directie en algemene zaken - omgevingsvergunningen goedkeuren.

MINOU ESQUENET
110

2019_CBS_04065

PB/elektromechanica - raamcontract voor het plaatsen, vernieuwen,
onderhouden, wegnemen, opslaan en huren van feestverlichting
Stad Brugge - toewijzing.

MARTINE MATTHYS
111

2019_CBS_03983

Personeel & organisatie - cluster vrije tijd/sportdienst - aflopen
preventieve schorsing - tuchtstrafmaat bepalen na tuchtverhoor.

Valreepagenda
DIRK DE FAUW
112

2019_CBS_04106

Public relations en onthaal - bekeruitreiking Koninklijke
Roeivereniging Brugge - zaterdag 31 augustus 2019 - Clubhuis
Koninklijke Roeivereniging Brugge.
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