College van Burgemeester en Schepenen
Besluitenlijst

Zitting van 20 december 2019

DIRK DE FAUW
1

2019_CBS_05992

Politie/middelenbeheer - aankoop 5 MTB's voor het FIT-team toewijzing leverancier.

2

2019_CBS_05664

Politie/middelenbeheer - huren ruimte voor opleiding geweldbeheersing
- voorstel - wijze van gunnen - goedkeuring.

3

2019_CBS_06052

Politie/algemeen - postverwerking politiezone Brugge - toetreding tot
overheidsopdracht met de firma bpost - goedkeuring.

4

2019_CBS_05934

Politie/verkeerszaken - Bisschopsdreef - parkeerreglementering.

5

2019_CBS_05703

Mobiliteit - Katelijnestraat: uitbreiding dubbelrichtingsverkeer in
segment x Colettijnenhof tot x Gentpoortvest.

6

2019_CBS_05729

Mobiliteit - P Centrum Station (P + Bus).

7

2019_CBS_05837

Mobiliteit - Christus-Koning - terugblik en vooruitblik
wijkmobiliteitsplan.

8

2019_CBS_05704

Mobiliteit - Vaartdijkstraat - Sint-Michielsestraat - nieuwe
fietsverbinding - princiepsbeslissing.

9

2019_CBS_06048

Mobiliteit - Komvest - bevraging buurtparking.

10

2019_CBS_05700

Mobiliteit - Dampoortstraat: keuze typeprofiel.

11

2019_CBS_05294

Vergunningen - vraag van BRO.GO Sportevents vzw - organiseren van
de 'mountainbike beachrace' in Zeebrugge op zondag 12 januari 2020.

12

2019_CBS_05797

Vergunningen - organisatie van een parade met Les Regards Vénitiens
doorheen de binnenstad op zaterdag 18 januari 2020 door Brugs
Handelscentrum en Handelskring Shopping Brugge.

13

2019_CBS_05847

Vergunningen - vraag van Vishandel Dimi bvba voor wekelijkse
standplaats winkelwagen visverkoop op donderdagnamiddag op zijn
privéterrein, Monnikenwerve 62/64.

14

2019_CBS_04660

Vergunningen - vraag van Circus Pacific voor het innemen van een
standplaats op het grondgebied Brugge - geen toelating.

15

2019_CBS_06092

Vergunningen - Stoffencircus organisatie stoffenmarkt op 't Zand wijziging datum naar zondag 8 maart 2020.

16

2019_CBS_05480

Vergunningen - vraag van Middenstand Ver-Assebroek voor het
organiseren van de laatste jaarlijkse kerstboomverbranding met
randanimatie en vuurwerk naast en rond de herberg 't Leenhof, Pastoor
Verhaegheplein in Assebroek op zaterdag 11 januari 2020 van 18u tot
middernacht - cfr. vorige edities.

17

2019_CBS_06068

Vergunningen - vraag van Handelsgebuurtekring Zeebrugge-Bad,
jaarlijkse kerstboomverbranding op het strand van Zeebrugge op
zaterdag 11 januari 2020.

18

2019_CBS_06012

Vergunningen - vraag van horecazaak Chez Albert (raamverkoop wafels
in Breidelstraat 16), tot het plaatsen van een foodtruck op de Burg
tijdens de werken in de Breidelstraat - geen toelating.

19

2019_CBS_04742

Vergunningen - grote openluchtevenementen 2020 - principiële
goedkeuring locaties en datums.

20

2019_CBS_05782

Public relations en onthaal - PATAT 2020 congres - woensdag 26
augustus 2020 - 19u.

21

2019_CBS_06105

Public relations en onthaal - Global Security Workshop van
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Voedselprogramma van de Verenigde Naties - zondag 26 januari t/m
vrijdag 7 februari - verzoek om gehost te worden door stad Brugge.
22

2019_CBS_06061

Communicatie en citymarketing - bedeling Stadsmagazine 2020 gunning.

23

2019_CBS_05851

Communicatie en citymarketing - terugkoppelingsfolders ‘buurt aan de
beurt’-momenten.

24

2019_CBS_06019

Noord-Zuiddienst - projectsteun aan het Zuiden - verslag 4/12/2019 goedkeuren.

25

2019_CBS_05794

Noord-Zuiddienst - stand van zaken mondiaal partnerschap.

MATHIJS GODERIS
26

2019_CBS_05764

Jeugddienst - subsidie jeugdmuziekfestival 'X-Maz' - goedkeuren.

27

2019_CBS_05906

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

28

2019_CBS_05975

Jeugddienst - subsidies uitbetalen - fuiven VII - 2019.

29

2019_CBS_05725

Jeugddienst - subsidie voor de aankoop van duurzaam materiaal IV.

30

2019_CBS_05951

Jeugddienst - aanvraag tot subsidies voor verbeteringswerken fuifzalen
door Nowedo vzw.

31

2019_CBS_05964

Jeugddienst - jaarverslag 't Salon 2018.

32

2019_CBS_05938

Preventiedienst - gebruik Salons voor netwerkmoment café-uitbaters op
maandag 20 januari 2020.

MERCEDES VAN VOLCEM
33

2019_CBS_05652

Openbaar domein - raamovereenkomst voor het leveren van
belijningsproducten voor sportvelden - toewijzing.

34

2019_CBS_05658

Openbaar domein - leveren van betontegels en betonstraatstenen tweede verlenging.

35

2019_CBS_05257

Openbaar domein - aanvraag KLE-toelage.

36

2019_CBS_06026

Openbaar domein - plaatsen van een eendenfuik aan Blauwe Toren
voor wetenschappelijk onderzoek.

37

2019_CBS_05943

Openbaar domein - vergoeding voor bestrijding van ratten aan de
Oostkustpolder.

38

2019_CBS_05315

Openbaar domein - Vossensteert - Ter Lo - aanleg plateau - ontwerp wijze van gunnen - naar gemeenteraad.

39

2019_CBS_05301

Openbaar domein - aanleg kloostertuin Redemptoristinnen verrekening.

40

2019_CBS_05948

Openbaar domein - raamcontract afvalmanden - Belurba - vraag
uitbetaling factuur.

41

2019_CBS_04506

Openbaar domein - raamcontract i.f.v. beheer in de periode 2020-2021
van 15 boomgaarden van de stad Brugge.

42

2019_CBS_05572

Openbaar domein - raamcontract leveren en lossen van stekken en
zaden - voorstel - wijze van gunnen.

43

2019_CBS_05813

Openbaar domein - ‘Ten Boomgaard - ontwerp en uitvoering’ - ontwerp
- wijze van gunnen.

44

2019_CBS_05895

Openbaar domein - stadstoelage voor aankoop 0,5305 hectare
natuurgebied in Brugge.

45

2019_CBS_05805

Openbaar domein - subsidiedossier operatie perforatie - bloemenwijk principiële goedkeuring.

46

2019_CBS_04728

Openbaar domein - ’t Zand – goedkeuring verrekening 3 – naar
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gemeenteraad.
47

2019_CBS_05713

Openbaar domein - Nijverheidsstraat (Speelpleinlaan tot plateau) vernieuwen toplaag - uitvoering binnen raamcontract KWS 2017.

48

2019_CBS_05980

Openbaar domein - straattuinen - peter- en meterschap voor
onderhoud plantvakken door particulieren - naar gemeenteraad.

49

2019_CBS_05986

Openbaar domein - inzet van niet-betaalde vrijwilligers voor het
inventariseren van de naambordjes aan bomen op de vesten en in de
stadsparken.

50

2019_CBS_05638

Openbaar domein - aankoop en opkweek van bloemtorens en
bloemmanden (hanging baskets) - voorstel - wijze van gunnen.

51

2020_CBS_00020

Openbaar domein - Burg - herstellen bestaande toestand na wegname
kunstwerk Toyo Ito.

52

2019_CBS_05939

Openbaar domein - grote schelpenteldag.

53

2019_CBS_06028

Eigendommen - ontbinding pacht gronden Beisbroek.

54

2019_CBS_05901

Eigendommen - kosteloze verwerving van restgronden gelegen
Pathoekeweg jegens WVI.

55

2019_CBS_05981

Eigendommen - verkoop Huis Sebrechts, gelegen te Beenhouwersstraat
22-26 - goedkeuring bod.

56

2019_CBS_05994

Eigendommen - factuur schatting onroerend goed gelegen Prof. Dr. J.
Sebrechtsstraat 1 van Immo Den Abeele bvba - goedkeuren.

57

2019_CBS_05993

Eigendommen - Veltem/Zandtiende - aankoop woning op en met grond
voor aanleg fietspad.

58

2020_CBS_00033

Eigendommen - bruikleen Beenhouwersstraat 1-3 - voorstel overdracht
aan de vzw CGSO.

59

2019_CBS_05839

Financiën/FA - art. 177 2e lid - diensten - onbetaalde facturen.

60

2019_CBS_05950

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

61

2019_CBS_06003

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen Medex goedkeuren.

62

2019_CBS_06001

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen - goedkeuren.

63

2019_CBS_06134

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

64

2019_CBS_06049

Algemeen bestuur - evaluatie werking van de welzijnsvereniging Audio
en continuering samenwerking - naar gemeenteraad.

65

2019_CBS_06053

Financiën/PBB - interne kredietaanpassingen 2019/12.

FRANKY DEMON
66

2019_CBS_05904

DRO/sector Unesco - principiële goedkeuring en goedkeuring
restauratiedossier subsidie Kunstige Herstelling - Karel de Stoutelaan
22.

67

2019_CBS_05973

DRO/sector Unesco - uitbetaling subsidiebedrag Kunstige Herstelling Zuidzandstraat 6 - naar gemeenteraad.

68

2019_CBS_05969

DRO/sector Unesco - principiële goedkeuring subsidie Kunstige
Herstelling - Oostmeers 91.

69

2019_CBS_06013

DRO/sector Unesco - principiële goedkeuring en goedkeuring
restauratiedossier subsidie Kunstige Herstelling - Kardinaal
Mercierstraat 28.

70

2019_CBS_06023

DRO/sector Unesco - principiële goedkeuring subsidie Kunstige
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Herstelling - Ter Bollestraat 5 (Dudzele).
71

2019_CBS_05987

DRO/sector Unesco - Kruitenbergstraat 3 - inrichten van 1
gastenkamer, plaatsen velux en wijzigen raamopening.

72

2019_CBS_06037

DRO/sector Unesco - Goezeputstraat 41 - verbouwen van een
eengezinswoning.

73

2019_CBS_06108

DRO/sector Unesco - Eiland 2 - Munt b.v.b.a. - verbouwen van een
eengezinswoning.

74

2019_CBS_06029

DRO/sector Unesco - Bargeweg zn - Stad Brugge - aanleggen riool en
heraanleg wegenis in functie nieuwe concertzaal Cactus.

75

2019_CBS_06036

DRO/sector Unesco - Stationsplein 4 - Beukenhof - aanpassen van een
handelsruimte - weigeren.

76

2019_CBS_06139

DRO/sector Unesco - Breidelstraat 11 - The Waffle Concept Company wijzigen schrijnwerk - weigeren.

77

2019_CBS_06079

DRO/sector Unesco - Sint-Salvatorskerkhof 8 - verbouwen en wijzigen
functie van handelszaak naar horecazaak.

78

2019_CBS_06084

DRO/sector Unesco - Maagdenstraat 98 - wijzigen van de functie van
het gelijkvloers van bureau/opslagruimte naar woning : weigeren

79

2020_CBS_00031

DRO/sector Unesco - Geldmuntstraat 1 - wijzigen van handelsfunctie
naar een horecafunctie (met afhaalmogelijkheid) en het verbouwen van
de woongelegenheid op de verdieping - weigeren.

80

2019_CBS_06123

DRO/sector Noord - Lodewijk Coiseaukaai 2 en 4 - Stad Brugge aanleggen nieuw fietspad.

81

2019_CBS_06127

DRO/sector Noord - Vismijnstraat 42, 44, 46, 48 - D.W.S Invest regulariseren van werken in de ondergrondse garage van de vergunde
meergezinswoning ‘Nivaria’.

82

2019_CBS_06113

DRO/sector Noord - Kolvestraat 16 - bouwen en exploiteren
hoogspanningscabine en verder exploiteren carwash.

83

2019_CBS_06116

DRO/sector Noord - Krakeleweg 32 - KLASMANN- DEILMANN BRUGGE exploiteren bedrijf voor opslag/productie houtvezel en substraat
(bijkomende loods).

84

2019_CBS_05979

DRO/sector Noord - Dudzeelse Steenweg- KruisabelestraatRonselarestraat - Aquafin - aanleggen en vernieuwen riolering (project
collectoren Brugge fase 2 - Boudewijnkanaal-Oost) met bronbemaling kennisname beslissing Vlaams Minister.

85

2019_CBS_06122

DRO/sector Noord - Pathoekeweg 25 bus B - Lakk BVBA - plaatsen van
publiciteit op de voorgevel - weigeren.

86

2019_CBS_06140

DRO/sector Noord - Pathoekeweg 188+ - Albert Van den Braembussche
en Zonen NV - verwijderen van niet- vergunde publiciteit en plaatsen
van nieuwe publiciteit - adviesvraag Deputatie.

87

2020_CBS_00034

DRO/sector Noord - Tempelhof - Stad Brugge - afbreken van de
bestaande jeugdlokalen en nieuwbouw voor jeugdverenigingen.

88

2020_CBS_00037

DRO/sector Noord - Zwiersweg 1 - uitbreiden en regulariseren van een
bestaande boerderij en uitbreiden en verder exploiteren varkens- en
rundveefokkerij - adviesvraag van Provincie.

89

2019_CBS_06125

DRO/sector Noord - Rustenburgstraat 2A, 2B, 2C, 4 en Blankenbergse
Steenweg 3, 5, 7, 15 - JPB BUILDING - Reconversie site 'Lidl Brugge'
naar woonproject 'Scheepsdale' en bronbemaling t.b.v. uitgraven kelder
- weigeren.

90

2019_CBS_06081

DRO/sector West - Gistelse Steenweg 516 - wijzigen functie van
eengezinswoning naar eengezinswoning met 3 gastenkamers -
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weigeren.
91

2019_CBS_06080

DRO/sector West - Notelarendreef 1 - slopen van bestaand tuinhuis,
opbergruimte en bouwen nieuw tuinhuis.

92

2019_CBS_06109

DRO/sector West - Zandstraat 34 - plaatsen van zonnepanelen.

93

2019_CBS_06114

DRO/sector West - Spoorwegstraat 232 - BOER INVEST - verbouwen
woning.

94

2019_CBS_06118

DRO/sector West - Rijselstraat 298 - regulariseren eengezinswoning.

95

2019_CBS_06111

DRO/sector West - Grote Ede 18 - Mapie Invest - bijstellen verkaveling
- weigering.

96

2019_CBS_06077

DRO/sector West - Ten Boomgaard 22-24-26-30 - PDF Construct bouwen en exploiteren woonproject met assistentiewoningen - 2e
adviesvraag POVC.

97

2019_CBS_05937

DRO/sector Oost - Baron Ruzettelaan 279 - IKAB - regulariseren
bestemmingswijziging op verdiepingen van eengezinswoning naar 2
verhuureenheden voor verblijfsrecreatie - weigeren.

98

2019_CBS_06065

DRO/sector Oost - Sint-Katarinastraat 50 - plaatsen nieuwe
regenwaterpijp tegen voorgevel.

99

2019_CBS_05925

DRO/sector Oost - Blekerijstraat 75 - verbouwen en uitbreiden van een
eengezinswoning.

100

2019_CBS_05940

DRO/sector Oost - De Paallanden - Bouwbedrijf Van Hamme - oprichten
van een tijdelijk, vrijstaand reclamebord.

101

2019_CBS_05941

DRO/sector Oost - Maalse Steenweg 34 - wijzigen functie van
handelshuis met woonst naar meergezinswoning met 2 wooneenheden
- weigeren.

102

2019_CBS_06027

DRO/sector Oost - Oude Hoogweg 101 en Mexicostraat 1A functiewijziging van garage met atelier naar dubbele garage met
woning (regularisatie) - weigeren.

103

2019_CBS_06035

DRO/sector Oost - Damse Vaart-Zuid 96 - bouwen nieuwe rijwoning op
smal perceel.

104

2019_CBS_05944

DRO/sector Oost - Molenstraat 130 - bouwen van een vrijstaande
eengezinswoning na slopen bestaande woning met veranda en garage.

105

2019_CBS_06030

DRO/sector Oost - Ter Lo 57 - verbouwen en uitbreiden van halfopen
eengezinswoning en verbouwen bestaande berging in achtertuin.

106

2019_CBS_05946

DRO/sector Oost - Daverlostraat - plaatsen van een afsluiting achter
bestaande haag.

107

2019_CBS_06063

DRO/sector Oost - Kartuizersstraat 24 - functiewijziging van
eengezinswoning naar vakantiewoning.

108

2019_CBS_05947

DRO/sector Oost - Molenstraat 143-155 - Pyloon bvba - bouwen van 5
nieuwe eengezinswoningen, renovatie van een woning, aanleg
buitenruimte in gedeelde gemeenschap - kennisname beslissing
Deputatie (beroepsprocedure).

109

2019_CBS_05799

DRO/woondienst - Gapaardstraat 22 - schrapping uit leegstandsregister
en opnemen als tweede verblijf.

110

2019_CBS_06005

DRO/woondienst - Torhoutse Steenweg 268 bus 1 - opname
leegstandsregister.

111

2019_CBS_05791

DRO/woondienst - Vestingstraat 29 - opname leegstandsregister.

112

2019_CBS_05795

DRO/woondienst - Vaartdijkstraat 50 bus 104 - opname
leegstandsregister.

113

2020_CBS_00036

DRO/woondienst - opknappremie - toekenning premies.

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

5

114

2019_CBS_06110

Sportdienst - vraag van Brugse Badmintonclub voor het houden van
jaarlijkse tornooien in sportcomplex Koude Keuken en sportcomplex
Tempelhof in 2020.

115

2019_CBS_05928

Sportdienst - vraag van BC Ombesa voor het organiseren van hun
jaarlijkse badmintontornooien in 2020.

116

2019_CBS_05927

Sportdienst - vraag van Inline Team Brugse Skeelerclub voor de
organisatie van Vlaams Kampioenschap Indoor Skeeleren 3de manche
op zondag 9 februari 2020.

117

2019_CBS_05830

Sportdienst - aankoop los sportmateriaal t.b.v. sporthal Xaverianen ontwerp en wijze van gunnen.

118

2019_CBS_05995

Sportdienst - Brugge Sport 2020 - toekenning ondersteuning.

119

2019_CBS_06093

Sportdienst - heraanbesteding "Sport in je Buurt"

120

2019_CBS_05926

Sportdienst - schaatsen op natuurijs - creëren van structureel kader
Assebroekse Meersen.

121

2019_CBS_06039

Sportdienst - goedkeuren herberekening jeugdtoelagen erkende
sportverenigingen dienstjaar 2018.

122

2020_CBS_00002

Sportdienst - 5de editie Brugge Classic - goedkeuring en vastleggen
kredieten.

123

2019_CBS_06117

Leefmilieu - adviesvraag van Provincie m.b.t. de omgevingsvergunning
van DEME ENVIRONMENTAL CONTRACTORS (DEC) voor verandering
exploitatie van een slibverwerkingsbedrijf.

124

2019_CBS_06047

Leefmilieu - omgevingsvergunning, milieu klasse 2, exploitatie van
verandering van een rubriek m.b.t. lozing bedrijfsafvalwater bij een
autobedrijf.

125

2019_CBS_06090

Leefmilieu - advies aan provincie in kader van GPBV- evaluatie voor het
landbouwbedrijf gelegen te Zwiersweg 4, Dudzele.

126

2019_CBS_06083

Leefmilieu - omgevingsvergunning - verzoek tot wijzigen voorwaarden
door exploitant: aanvullende lozingsnormen - Baronie Belgium nv.

127

2019_CBS_06010

Leefmilieu - aktename meldingen klasse 3 en melding m.b.t.
actualisatie van een omgevingsvergunning als gevolg van een
overdracht - cfr omgevingsdecreet.

128

2019_CBS_06008

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Bar Palo Cortado voor een
afwijking op de geluidsnormen tijdens een DJ-set op de "Last Night Bar
Palo Cortado" in tenten op het binnenplein van de Republiek op
zaterdag 4 januari 2020.

129

2019_CBS_06000

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Middenstand Ver- Assebroek voor
een afwijking op de geluidsnormen voor optredens tijdens de
kerstboomverbranding op het Gaston Verhaegheplein op zaterdag 11
januari 2020.

PHILIP PIERINS
130

2019_CBS_05228

Werk en ondernemen - VVB-dienst - RODI vof - verhoging met 1
voertuig (1192) in de bestaande vergunning.

131

2019_CBS_06062

Werk en ondernemen - VVB-dienst - Corona De Maesschalck-Storme NV
- aanvraag vermindering met 5 voertuigen.

132

2019_CBS_06056

Werk en ondernemen - taxidiensten - aanvraag toelating taxichauffeur
voor het jaar 2020 - geen toelating.

133

2019_CBS_06096

Werk en Ondernemen - Taxidiensten - aanvraag toelating taxichauffeur
voor het jaar 2020 - geen toelating.
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ANN SOETE
134

2019_CBS_05869

Onderwijs - SNT - kandidaturen van levende modellen vanaf 1
september 2019 tot einde schooljaar.

135

2019_CBS_05815

Onderwijs - Stedelijk Conservatorium Brugge - aankoop divers
meubilair 2019.

136

2019_CBS_05874

Onderwijs - Conservatorium - aanvraag tot mutatie van een leraar
piano t.r.m. 01.01.2020.

137

2019_CBS_05919

Onderwijs - goedkeuren overeenkomst n.a.v bijkomende lesplaats voor
de cursus fotografie tussen de Stedelijke Nijverheids- & Taalleergangen
CVO en de vzw Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort.

138

2019_CBS_05945

Bevolking - stadsgeschenk voor de plus 100-jarigen 2020 - goedkeuren.

NICO BLONTROCK
139

2019_CBS_05962

Musea - gunnen ontwerper inrichting Onze-Lieve- Vrouwekerk.

140

2019_CBS_06064

Musea - productie en installatie grafiek Opfrissing Groeningemuseum,
zalen, inkom en shop - gunning.

141

2019_CBS_05935

Musea - Sint-Janshospitaal expo 'Memling Now' (04.04.-06.09.2020) organisatie transport, inclusief art- handling en alle hiertoe vereiste
douane-, import- en exportadministratie.

142

2019_CBS_05894

Musea - samenwerkingsovereenkomst tussen Erfgoedcel Brugge en
FARO voor de organisatie van de uitleendienst erfgoed in 2020.

144

2019_CBS_05974

Organiseren/uitleendienst - langer ontlenen stadsmateriaal door het
Sint-Jozefsinstituut.

145

2019_CBS_06017

Bibliotheek - aankoop 4 beeldschermen voor de bibliotheek.

146

2019_CBS_06014

Bibliotheek - krantendigitaliseringsopdracht 2018-2019 - ratificatie
meeruitgave.

147

2019_CBS_05883

Bibliotheek - verlenging contracten Bibliotheekportalen
(standaarduitvoering, addendum, koppeling) en Mijn Bibliotheek met 1
jaar (1-1-2020 t.e.m. 31-12-2020).

148

2019_CBS_06069

Bibliotheek - MMMonk-project - uitvoering IIIF- dienstverlening door
projectpartner Universiteitsbibliotheek Gent.

149

2019_CBS_06024

Archief - aanpassen openingsuren stadsarchief.

150

2019_CBS_05999

Cultuurbeleidscoördinator - Société fraternelle et phylanthropique des
anciens frères d'armes de l'empire vzw aanvraag erkenning en
subsidiëring.

151

2019_CBS_06101

Cultuurbeleidscoördinator - planning communicatiezuilen op de ring
voor 2020.

152

2019_CBS_06131

Cultuurbeleidscoördinator - stadsdag in het Concertgebouw voor de
vrijwilligerscentrale.

153

2019_CBS_06098

Cultuurbeleidscoördinator - The No Notes vzw - aanvraag erkenning en
subsidiëring.

MINOU ESQUENET
154

2019_CBS_04919

PB/gebouwen - regularisatie offerte Tibo voor de brandpreventiewerken
Diksmuidestraat 4 (ex Van Marcke).

155

2019_CBS_06058

PB/gebouwen - aanpassingswerken aan de burelen te Beisbroek,
Zeeweg 96 - ontwerp, wijze van gunnen en toewijzing (3P/7106).

156

2019_CBS_05642

PB/gebouwen - plaatsen van zonweringen in bibliotheek De Garve,
Pannebekestraat 33 - ontwerp en wijze van gunnen - goedkeuren.
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157

2019_CBS_06104

PB/gebouwen - renoveren toiletten op gelijkvloers en inrichten kelder
als fitnessruimte, Burg 12.

158

2019_CBS_02937

PB/gebouwen - restaureren van gevels en daken van het
politiecommissariaat, Kartuizerinnenstraat 4 - goedkeuren verrekening
nr. 2 - naar gemeenteraad.

159

2019_CBS_05873

PB/gebouwen - Stadsrepubliek - Biekorf - vraag tot herverdeling van de
ereloonuitbetalingsfases voor het project Stadsrepubliek.

160

2019_CBS_05279

PB/wagenpark - audit personeelsmobiliteit.

161

2019_CBS_06055

PB/elektromechanica - leveren en plaatsen van veldverlichting met
dimbare LED-armaturen voor frisbeeterrein, Sportcomplex De Gulden
Kamer, Geralaan - goedkeuren offerte reeds uitgevoerde werken.

162

2019_CBS_05976

Leefmilieu/energie - uitvoeren netstudie, stabiliteitsstudie en
haalbaarheidsstudie voor plaatsen van PV panelen op 4 stadsgebouwen
- gunning.

163

2019_CBS_06088

Leefmilieu/energie - overal stroomversnellers - uitvoering van de
subsidieprojecten zonnepanelen en elektrische deelauto's - vaststellen
voorwaarden en wijze van gunnen.

164

2020_CBS_00041

Leefmilieu/energie - goedkeuring 'Haalbaarheidsstudie warmtenet in de
binnenstad van Brugge en in detail het Museumkwartier en de
Stadsrepubliek'.

165

2019_CBS_05970

Informatica - aankoop A0 printer - goedkeuren.

166

2019_CBS_05967

Informatica - verlenging contract Farys.

MARTINE MATTHYS
167

2019_CBS_06072

Personeel & organisatie - verlenging en uitbreiding gunning Apb Vonk
als aankoopcentrale.

PABLO ANNYS
168

2019_CBS_05929

Werk en ondernemen - Braambergstraat 12 - Heritage Food Brands
bvba - toelage leegstaande handelspanden.

169

2019_CBS_05773

Werk en ondernemen - aanvraag toelage gevelrenovatie - Frasa nv Braambergstraat 20.

170

2019_CBS_05952

Werk en ondernemen - toelage 'Promotie Brugge als winkelstad'
(animatie- en promotiepremie) - uitbetaling - Bedrijvig Brugge vzw netwerkevent 2019.

171

2019_CBS_05956

Werk en ondernemen - toelage 'Promotie Brugge als winkelstad'
(animatie- en promotiepremie) - uitbetaling - Markant Sint-Michiels event Ladies Night 2019.

172

2019_CBS_06074

Werk en ondernemen - toelage 'Promotie Brugge als winkelstad'
(animatie- en promotiepremie) - uitbetaling - Via Asinorum vzw - De
Rode Draad door de Ezelstraat – najaar 2019.

173

2019_CBS_05972

Werk en ondernemen - toelage 'Promotie Brugge als winkelstad'
(animatie- en promotiepremie) - uitbetaling - Coney Island - Festival
van de Noordzee 2019.

174

2019_CBS_06086

Werk en ondernemen - tombola - aanvraag om toelating tot het
inrichten van een tombola - Hogeschool Vives Brugge.

175

2019_CBS_05803

Werk en ondernemen - aanvraag toelage impulsbeleid - Record Store
(winkelconcept) - toekennen.

176

2019_CBS_04776

Werk en ondernemen - aanvraag toelage impulsbeleid (winkelconcept) BVBA Cyclery - Koolkerksesteenweg 7 - niet toekennen.

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

8

177

2019_CBS_05386

Werk en ondernemen - toelage-aanvraag verhogen toegankelijkheid
van handelspand of bedrijfsruimte - Brasserie Raymond bvba.

Te bespreken
DIRK DE FAUW
178

2019_CBS_05824

Mobiliteit - Spoorwegstraat - reflectie impact bomen.

179

2019_CBS_05628

Vergunningen - vraag van Sphere vzw voor de organisatie van de 3e
editie van de Beiaardcantus op de binnenkoer van de hallen op
woensdag 22 april 2020.

180

2019_CBS_05958

Ombudsdienst - gegronde klachten - kennisgeving.

181

2019_CBS_05982

Ombudsdienst - gegronde klachten - kennisgeving en goedkeuren van
de aanbeveling.

182

2019_CBS_03599

Hoofdcoördinator - voorstel tot samenwerking Toerisme Vlaanderen.

MATHIJS GODERIS
184

2019_CBS_05618

Jeugddienst - Jong Ding - aanvraag subsidie Streetartfestival Bridges.

MERCEDES VAN VOLCEM
185

2019_CBS_06038

Eigendommen - principebesluit verdere verhuur woning gelegen te
8200 Brugge (Sint-Andries) - Zeeweg 88.

187

2019_CBS_05884

Algemeen bestuur - verzekeringen - marktbevraging - plan van aanpak.

188

2019_CBS_05890

Algemeen bestuur - verplaatsingsvergoeding raadsleden deelname AV.

190

2019_CBS_05826

Openbaar domein - onthardingslocaties - principiële goedkeuring voor
uitvoering en indiening binnen subsidie oproep 'operatie perforatie'.

191

2019_CBS_05902

Openbaar domein - toelage voor tuinbouw- en
bebloemingsverenigingen 2019.

192

2019_CBS_05787

Openbaar domein - heraanleg diverse straten, ontwerp traject via
TMVW.

193

2019_CBS_05318

Openbaar domein - Riddersstraat - aanleg groenzones.

194

2020_CBS_00024

Openbaar domein - verharden van de Veldhoendreef.

195

2020_CBS_00021

Openbaar domein - verharden van de Platanendreef.

196

2020_CBS_00019

Openbaar domein - verharden van de Valkenbosdreef.

197

2020_CBS_00016

Openbaar domein - verharden van de Kooidreef.

198

2019_CBS_06138

Openbaar domein - verharden van Tillegempark.

FRANKY DEMON
199

2019_CBS_06071

DRO/sector Unesco - Nieuwstraat 6 - verbouwen & wijzigen van functie
van een pand tot handelszaak op de begane grond en 2 appartementen
op de verdiepingen - in beroep gaan tegen beslissing Deputatie.

200

2019_CBS_06091

DRO/sector Unesco - Korte Blekersstraat 10 - renoveren van een
woning.

201

2019_CBS_06011

DRO/sector Unesco - Boudewijn Ravestraat 36 - regulariseren
dakwerken + gevelwerken.

202

2020_CBS_00018

DRO/sector Unesco - Haarakkerstraat 38 - Torpo Vastgoedadvies principevraag voor inbreidingsproject op voormalige site van wasserij
Dumalin.

203

2020_CBS_00027

DRO/sector Unesco - kennisname advies Expertencommissie Unesco

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

9

met betrekking tot de stadsvaart.
204

2020_CBS_00028

DRO/sector Unesco - herdenkingsmunt UNESCO 20 jaar.

205

2019_CBS_06130

DRO/sector Noord - Westkapelse Steenweg 57 - het regulariseren van
een loods, de afbraak van een oude loods, de renovatie en opsplitsen
van een bestaand inventarispand in twee woongelegenheden en het
bouwen van een nieuwe woning en het exploiteren van staanplaatsen
voor voertuigen (mobilhomes).

206

2019_CBS_06120

DRO/sector Noord - Leo Van Geluwestraat 2 - het verbouwen en
uitbreiden van een woning en het oprichten van een carport.

207

2019_CBS_06137

DRO/sector Noord - Poelweg 60 - slopen van een woning met
bijgebouwen en bouwen van een woning met garage.

208

2019_CBS_06128

DRO/sector Noord - Baron de Maerelaan 155 & Lanceloot Blondeellaan
10 - Immoportfolio - bouwen en exploiteren van een windturbine tweede adviesvraag GOVC n.a.v. wijzigingsverzoek - negatief advies.

209

2019_CBS_06132

DRO/sector Noord - Lodewijk Coiseaukaai zn - opslag van uitgegraven
grond.

210

2019_CBS_06141

DRO/sector Noord - Gemeneweidestraat 51 – FORTBEKE - plaatsen van
een schuilhok.

211

2020_CBS_00054

DRO/sector Noord - Lisseweegse Steenweg 13 - Electrabel N.V. plaatsen van een windturbine - tweede advies aan GOVC.

212

2019_CBS_06119

DRO/sector West - Nieuw Brugge: masterplan stationsomgeving.

213

2019_CBS_06034

DRO/sector Oost - Moerbrugseweg 3 - plaatsen van carport met
lessenaarsdak tegen zijkant woning.

214

2019_CBS_06054

DRO/sector Oost - Malehoeklaan (middenberm) - Telenet Group NV vervangen van verlichtingspaal (hoogte 10m) door buispyloon (hoogte
20m) met verlichting en antennes voor telecommunicatie - kennisname
beslissing gewestelijke omgevingsambtenaar.

215

2019_CBS_05653

Sportdienst - organisatie 25ste editie Kroenkelen in 2020.

216

2019_CBS_05955

Sportdienst - zwembad Jan Guilini: auditverslag en aanzet renovatie.

MINOU ESQUENET
218

2019_CBS_05936

PB/gebouwen - wijziging in de omgevingsaanleg van multifunctioneel
complex Xaverianen - goedkeuren bijkomend ereloon ontwerper.

219

2019_CBS_05515

PB/gebouwen - aanpassing kleuterzaal in kleuterschool Blijmare principiële beslissing.

PABLO ANNYS
220

2019_CBS_05817

Werk en ondernemen - hernieuwing Folkloremarkt.

Aanvullende agenda
MERCEDES VAN VOLCEM
221

2020_CBS_00050

Eigendommen - uitbating publieke toiletten Gruuthusemuseum toewijzing.

FRANKY DEMON
222

2020_CBS_00077

DRO/directie en algemene zaken - lijst omgevingsvergunningen.

223

2020_CBS_00069

DRO/sector Noord - Jules van Praetstraat 5 - uitbreiden van een
woning.

224

2020_CBS_00063

DRO/sector Noord - Hendrik van Minderhoutstraat 3 - Maatschappij van
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de Brugse Zeehaven - aanpassing van de sporenbundel van C-RO
havengebied Zeebrugge - Heist - adviesvraag Provincie.
225

2020_CBS_00071

DRO/sector Noord - Ter Bollestraat zn - Elia Asset - bouwen en
exploiteren van 2 middenspanningscabines - adviesvraag van
Departement Omgeving.

226

2019_CBS_06129

Leefmilieu - adviesvraag van Provincie voor de omgevingsvergunning
van Slabinck N.V. voor exploiteren metaalbewerkend bedrijf.

227

2019_CBS_06126

Leefmilieu - ontwerp MER Doortocht Brugge - vernieuwing
Steenbruggebrug - ontwerptekstbespreking.

ANN SOETE
228

2020_CBS_00076

Onderwijs - KSO - tentoonstelling Bruit/Noise 2020.

229

2019_CBS_06094

Bevolking - huwelijksjubilea januari 2020.

MINOU ESQUENET
230

2019_CBS_05789

Leefmilieu/energie - toelage KOMOSIE/Herwin.

Valreepagenda
DIRK DE FAUW
231

2019_CBS_06066

Vergunningen - drones lightshow op dinsdag 31 december 2019 op 't
Zand - organisator vzw Pluzand.

MERCEDES VAN VOLCEM
232

2019_CBS_06082

Openbaar domein - Edgard De Smedtplantsoen - sanering van asbest
verontreinigde grond - ontwerp - wijze van gunnen - naar
gemeenteraad.

PABLO ANNYS
233

2019_CBS_05991

Werk en ondernemen - toelage 'Promotie Brugge als winkelstad'
(animatie- en promotiepremie) - uitbetaling - Unizo Assebroek - Kermis
& Batjesmarkt 01/09/2019.
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