College van Burgemeester en Schepenen
Besluitenlijst

Zitting van 20 april 2020

DIRK DE FAUW
1

2020_CBS_01541

Mobiliteit - betwistingen retributies.

2

2020_CBS_01607

Mobiliteit - Gentpoort: infrastructurele aanpassingen i.k.v. PCV-dossier.

3

2020_CBS_01610

Mobiliteit - Pathoekeweg: detailuitwerking belijning.

4

2020_CBS_01818

Mobiliteit - Steenbruggebrug: Minder Hinder-plan.

5

2020_CBS_00803

Mobiliteit - randparking Coiseau: uitbreiding door verhuis
vrachtwagenparking en anticipatie op nieuw bussenplan.

6

2020_CBS_01817

Mobiliteit - fietsverbinding Sint-Michielsestraat (Oostkamp)Vaartdijkstraat: goedkeuring projectnota - inrichtingsplan.

7

2020_CBS_01258

Vergunningen - vraag van Brugealive vzw voor de organisatie van
Criticalz Festival op zaterdag 15 augustus 2020 van 14u tot
middernacht op het voorplein aan het Entrepot (vanaf middernacht
verderzetting event binnen) - onder voorbehoud van
coronamaatregelen.

8

2020_CBS_01033

Vergunningen - vraag van Buurtraad Sint-Jozef voor de organisatie van
'One Day Happening' met rommelmarkt op zaterdag 15 augustus 2020
rond De Korf en aanpalende straten – onder voorbehoud van
coronamaatregelen.

9

2020_CBS_00732

Vergunningen - vraag van Givers Scouts Tilleghem voor het organiseren
van een derdejaarsavond voor hun oudste leden als afscheid op
zaterdag 25 april 2020 van 18u tot 21u op het scoutsterrein gelegen
Sint-Michielslaan 69 - kan niet doorgaan ingevolge federale
coronamaatregelen.

10

2020_CBS_00588

Vergunningen - 11 juli-viering op vrijdag 10 juli 2020 (Markt en Burg)
en Burgrock op zaterdag 11 juli 2020 op de Burg - onder voorbehoud
van coronamaatregelen.

11

2020_CBS_01200

Vergunningen - dansact door Original Studio Oh Compagnie op de
Markt op vrijdag 21 augustus 2020 van 14 u tot 17u30 - onder
voorbehoud van coronamaatregelen.

12

2020_CBS_01058

Vergunningen - vraag van Sportdienst i.s.m. Skeelerclub Inline Team
Brugge en ijsbocky DB Brugge voor de organisatie van 'de Brugse
Rollerparade' op vrijdag 29 mei 2020 van 19u00 tot 22u00 in Assebroek
met start aan sporthal Daverlo en op vrijdag 11 september 2020 van
19u00 tot 22u00 in Sint-Andries/Sint-Andries met start aan sporthal De
Xaverianen - onder voorbehoud van coronamaatregelen.

13

2020_CBS_01767

Vergunningen - wijze van gunnen via opdracht met beperkte waarde
van vervoersopdrachten voor Brugse muziekkorpsen 2020.

14

2020_CBS_01880

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

15

2020_CBS_01823

Europese cel - project BITS (Bicycle intelligent transport systems) aanpassing projectovereenkomst - naar gemeenteraad.

16

2020_CBS_01584

Europese cel - goedkeuring instap in EU subsidie project 'EU MAPS'.

17

2020_CBS_01676

Noord-Zuiddienst - fair trade-acties voorjaar 2020.

18

2020_CBS_01594

Diversiteitsdienst - regenboogactieplan 2020-2022 - Stad Brugge.

19

2020_CBS_01665

Diversiteitsdienst - internationale Dag tegen Holebi -en transfobie actievoorstel goedkeuren.

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

1

20

2020_CBS_00930

Algemeen directeur - verlenging contract Swing modules 'Brugge in
cijfers' 2020.

MERCEDES VAN VOLCEM
21

2020_CBS_01820

Openbaar domein - maaien wegbermen 2020 - gunning.

22

2020_CBS_01915

Openbaar domein - aankoop en leveren van Agapanthus in
verschillende variëteiten - gunning - aanvaarde factuur.

23

2020_CBS_01504

Openbaar domein - aankoop, levering en lossen van eenjarigen voor
bebloeming - toewijzing.

24

2020_CBS_01967

Openbaar domein - samenwerking tussen de Kinderboerderij Zeven
Torentjes en het concertgebouw Brugge met betrekking tot educatie
over bijen.

25

2020_CBS_01964

Openbaar domein - Monnikenwerve kruispunt Hoge Hul - akkoord gaan
met herstel van de rioolbreuk via raamcontract Farys.

26

2020_CBS_01920

Openbaar domein - Rustenburgwijk - rioolstudie - toewijzing.

27

2020_CBS_01941

Openbaar domein - Bloemenwijk - aanleg nieuw rioolstelsel en
bovenbouw - bijkomende hydronautstudie.

28

2020_CBS_01877

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

29

2020_CBS_01617

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

30

2020_CBS_01620

Openbaar domein - omgevingsvergunning voor het vellen van bomen voorwaardelijk deels gunstig, deels ongunstig.

31

2020_CBS_01622

Openbaar domein - omgevingsvergunning voor het vellen van bomen voorwaardelijk deels gunstig, deels ongunstig.

32

2020_CBS_01878

Openbaar domein - omgevingsvergunning voor het vellen van bomen ongunstig.

33

2020_CBS_01919

Openbaar domein - raamovereenkomst voor het leveren en lossen van
sierheesters en vaste planten - perceel 1: leveren en lossen van
sierheesters - perceel 2: leveren en lossen van vaste planten rechtzetting toewijzing.

34

2020_CBS_01802

Openbaar domein - aankoop en leveren van een handgedragen machine
om ingezet te worden in een elektro- thermische bestrijding van o.a.
exoten (aanvaarde factuur) - toewijzing.

35

2020_CBS_01788

Openbaar domein - subsidie Agentschap Natuur en Bos: aankoop van te
bebossen gronden - dossier Zandtiende, principiële goedkeuring tot
indiening.

36

2020_CBS_00582

Openbaar domein - raamcontract sociale economie - perceel 1 'scheren
en knotten van bomen door sociale economie', perceel 2 'ruimen van
zwerfvuil door sociale economie', perceel 3 'groenonderhoud door
sociale economie', perceel 4 'onderhoud van infrastructuur door sociale
economie' en perceel 5 'milieu- en natuurtaken uitgevoerd door
doelgroepmedewerkers' - bijkomend budget.

37

2020_CBS_01470

Openbaar domein - Bloemenwijk - nieuw voorontwerp goedkeuren en
organiseren bewonersvergadering.

38

2020_CBS_01936

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

39

2020_CBS_01934

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen Medex goedkeuren.

40

2020_CBS_01870

Geschillen - (G)RUP - afbakening stedelijk gebied - betaalbaarstelling
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factuur raadsman.
41

2020_CBS_01873

Geschillen - belasting 19 december 2017, kohierart. 000003 - vonnis.

42

2020_CBS_01858

Financiën/PBB - interne kredietaanpassingen 2020/3.

FRANKY DEMON
43

2020_CBS_01914

DRO/sector Unesco - Raamstraat 95 - plaatsen van ramen +
wijzigingen aan dak.

44

2020_CBS_01918

DRO/sector Unesco - Braambergstraat 14/Waalsestraat 9 - inrichten
van gastenkamers Airb&b.

45

2020_CBS_01948

DRO/sector Unesco - Komvest 8 - plaatsen van zonnepanelen weigeren.

46

2020_CBS_01953

DRO/sector Unesco - Hoogstraat 5 - Vintho - wijzigen van functie van
hotelkamers naar extra restaurantruimte.

47

2020_CBS_01813

DRO/sector Unesco - principiële goedkeuring subsidie Kunstige
Herstelling - Beenhouwersstraat 123 (KH20200017)

48

2020_CBS_01908

DRO/sector Unesco - principiële goedkeuring en goedkeuring
restauratiedossier subsidie Kunstige Herstelling - Baron Ruzettelaan
137.

49

2020_CBS_01929

DRO/sector Unesco - principiële goedkeuring restauratiedossier subsidie
Kunstige Herstelling - Sint-Amandsstraat 41.

50

2020_CBS_01913

DRO/sector Unesco - principiële goedkeuring subsidie Kunstige
Herstelling - Maria van Bourgondiëlaan 20.

51

2020_CBS_01832

DRO/sector Unesco - Kardinaal Mercierstraat 2 - onvergunde splitsing in
2 woonentiteiten (20191603) - ongunstig beslissen.

52

2020_CBS_01821

DRO/sector Unesco - Kardinaal Mercierstraat 12 - onvergunde
vakantieappartementen - ongunstig beslissen.

53

2020_CBS_01939

DRO/sector Noord - Rederskaai 2 - Pop-Media - inrichten van publiciteit
op een tijdelijke werfafsluiting.

54

2020_CBS_01906

DRO/sector Noord - Koffieweg - Lingang Overseas Zeebrugge Modern
Industrial Park Development Company - bouwen en exploiteren bedrijf
voor logistieke verwerking van containergoederen.

55

2020_CBS_01896

DRO/sector Noord - Venetiëstraat 28 - inrichten van 4 gastenkamers.

56

2020_CBS_01962

DRO/sector Noord - Scharphoutstraat 54 - realiseren nieuwe bouwkavel
en kavel met bestaande woning.

57

2020_CBS_01958

DRO/sector Noord - Monnikenwerve 111 - Bouwmaterialen Schatteman
bvba - wijzigen van infrastructuur en exploiteren van een
bouwmaterialenbedrijf (toepassing administratieve lus met
beslissingstermijnverlenging).

58

2020_CBS_01928

DRO/sector Noord - Ronsaardbekestraat 82 - oprichten van een
uitbouw, niet plaatsen van ontbrekende putten, functie wijzigen van
handelszaak naar horeca en plaatsen van een opschrift aan de
voorgevel (regularisatie).

59

2020_CBS_01956

DRO/sector Noord - Vaartstraat 89 - afbreken van de bestaande garage
en bouwen van een nieuwe garage.

60

2020_CBS_01900

DRO/sector Noord - Koolkerkse Steenweg 148 - gedeeltelijke
functiewijziging van kantoorruimte naar handelsruimte.

61

2020_CBS_01960

DRO/sector Noord - Karel Mestdaghstraat 30 - verbouwen van een
woning.

62

2020_CBS_01961

DRO/sector Noord - Brusselstraat 42-44 - Immobiliënvennootschap
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Erasmus-Gebouwen - bouwen van 11 appartementen na afbraak van 2
bestaande appartementsgebouwen - weigeren.
63

2020_CBS_01959

DRO/sector Noord - Dudzeelse Steenweg 450 - Hokus Pokus vernieuwen en isoleren van de dakbedekking van hoeve en stallen.

64

2020_CBS_01927

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

65

2020_CBS_01819

DRO/sector West - Gistelse Steenweg 290 - slopen woning en
aanleggen parking - kennisname beslissing Deputatie
(beroepsprocedure).

66

2020_CBS_01883

DRO/sector West - adviesvraag aanmelding scoping PR-MER 3259 :
ontwikkeling van een voetbalstadion, inclusief parking, op de
Olympiasite.

67

2020_CBS_01853

DRO/sector Oost - Leenhof tussen nrs. 23 en 57 - Bouwbedrijf J. Van
Hamme NV - slopen van 2 bijgebouwen, rooien van bomen en
verkavelen van perceel naar 2 loten voorzien voor 2
nieuwbouwwoningen.

68

2020_CBS_01852

DRO/sector Oost - Malehoeklaan 123 en 123A - bouwen van 2
gekoppelde nieuwbouwwoningen met vrijstaande tuinhuizen.

69

2020_CBS_01879

DRO/sector Oost - Baron Ruzettelaan 56 - renoveren van
meergezinswoning en wijzigen functie van 3 appartementen naar 3
vakantiewoningen.

70

2020_CBS_01881

DRO/sector Oost - Generaal Lemanlaan 140 - wijzigen van functie naar
3 gastenkamers op eerste en tweede verdieping - weigeren.

71

2020_CBS_01904

DRO/sector Oost - Karel van Manderstraat 178 - uitbreiden van
bestaande eengezinswoning, slopen tuinhuis en bouwen nieuw
bijgebouw.

72

2020_CBS_01898

DRO/sector Oost - Schijfstraat 38 - gelijkvloers uitbreiden van
eengezinswoning en regulariseren voortuin.

73

2020_CBS_01854

DRO/sector Oost - Vijversgracht 1 - functiewijziging naar
vakantiewoning voor 8 personen - weigeren.

74

2020_CBS_01922

DRO/sector Oost - Prins Karellaan 76 - aanvraag stedenbouwkundig
attest voor verbouwen en uitbreiden van vrijstaande eengezinswoning
en aanleggen open parkeerplaats.

75

2020_CBS_01972

DRO/sector West - Lange Molenstraat 5 - wijzigen van functie van
eengezinswoning naar vakantiewoning - kennisname beroep &
adviesvraag Deputatie.

76

2020_CBS_01979

DRO/sector West - Sint-Baafsstraat 12 - Polderwind - regulariseren van
10 appartementen - kennisname beroep & adviesvraag Deputatie.

77

2020_CBS_01903

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

78

2020_CBS_01981

DRO/woondienst - Sint-Clarastraat 34 - schrapping leegstandsregister.

79

2020_CBS_01982

DRO/woondienst - Zandstraat 65 - schrapping leegstandsregister.

80

2020_CBS_01986

DRO/woondienst - opknappremie - toekenning premies.

81

2020_CBS_01931

Leefmilieu - omgevingsvergunning, milieu klasse 2, voor uitvoeren
bemaling voor ontgraving bouwput - NV Vismijnpark.

82

2020_CBS_01926

Leefmilieu - omgevingsvergunning, milieu klasse 2, voor uitvoeren
bronbemaling voor bouwput (kelder en liftputten) - Garage Schoutteet
nv.

83

2020_CBS_01846

Leefmilieu - kennisgeving beslissing Provincie West- Vlaanderen over de
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omgevingsvergunningsaanvraag van NV Bombardier voor exploitatie in
Vaartdijkstraat 5 - gunstig.
84

2020_CBS_01842

Leefmilieu - kennisgeving intrekking omgevingsvergunningsaanvraag
van Seaport Shipping and Trading nv.

85

2020_CBS_01897

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

86

2020_CBS_01615

Leefmileu - aanvraag ingediend door Gillibillis, voor een afwijking op de
geluidsnormen voor optredens op 'Open Ramen en Deuren' op zaterdag
5 september 2020.

ANN SOETE
87

2020_CBS_01583

Onderwijs - stedelijk basisonderwijs – verlenging geregeld
leerlingenvervoer tijdens het schooljaar 2020-2021.

88

2020_CBS_01863

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

89

2020_CBS_01862

Bevolking - verplichte ambtelijke inschrijving.

NICO BLONTROCK
91

2020_CBS_01254

Musea - ruilovereenkomst tussen Musea Brugge en Klara (VRT) ter
promotie van de expo 'Memling Now'.

92

2020_CBS_01902

Musea - organisatie congres "Symposium for the Study of Underdrawing
and Technology in Painting" - wijziging data.

93

2019_CBS_05019

Organiseren (verhuur zalen) - Landhuis van de Xaverianen - principiële
goedkeuring voor het verhuren zalen van het Landhuis Xaverianen.

MINOU ESQUENET
94

2020_CBS_01734

PB/gebouwen - verbouwen van voormalig politiecommissariaat tot
Vrijzinnig Huis en Studentenhuis en bouwen van een polyvalente zaal,
Hauwerstraat 3 - eindverrekening bouwdossier.

95

2020_CBS_01848

PB/gebouwen - plaatsen van een infobord doodshoofd Smedenpoort,
Smedenstraat 75 - goedkeuring.

96

2020_CBS_01810

PB/gebouwen - vernieuwen van dakbedekking, hanggoten en RWafvoeren van twee jeugdlokalen, Sint- Michielslaan 88 - goedkeuren
ontwerp, lastvoorwaarden en wijze van gunnen.

97

2020_CBS_01604

PB/gebouwen - vernieuwen van keuken, Stedelijke Basisschool SintMichiels, afdeling B, Sint-Michielslaan 33 - ontwerp en wijze van gunnen
(3P/7175).

98

2020_CBS_01860

PB/gebouwen - buitenschilderwerken Woning De Zorghe, Moerkerkse
Steenweg 194 - ontwerp en wijze van gunnen.

99

2020_CBS_01653

PB/gebouwen - restauratie van het Belfort - herverdeling ereloon &
uitvoering vooronderzoeken.

100

2020_CBS_01673

PB/gebouwen - plaatsen van 6 sectionaalpoorten, Vaartstraat 73.

101

2020_CBS_01354

PB/gebouwen - opmaken van beschrijvend bodemonderzoek voorpost
Brandweer, Walweinstraat 20 - ontwerp en wijze van gunnen +
toewijzing.

102

2020_CBS_01246

PB/gebouwen - renoveren van oude wagenschuur tot jeugdlokaal,
Amaat Vynckestraat (Dudzele) - goedkeuring ontwerp, lastvoorwaarden
en wijze van gunnen - naar gemeenteraad.

103

2020_CBS_01778

PB/gebouwen - injecteringswerken Bibliotheek De Arend, Arendstraat
36 - ontwerp en wijze van gunnen + toewijzing en goedkeuring voor
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aankoop materialen voor regieploeg.
104

2020_CBS_01204

PB/elektromechanica - vernieuwen van de ondergrondse leidingen van
de centrale verwarming van de Academie, Katelijnestraat 86 verrekening 1 voor meerwerken.

105

2020_CBS_01704

PB/elektromechanica - leveren en plaatsen van verlichting in de
garages van de site openbaar domein, Buiten de Smedenpoort 2 ontwerp, wijze van gunnen en toewijzing.

106

2020_CBS_01629

PB/elektromechanica - renovatie van hoogspanningscabine brandweer,
Pathoekeweg 215.

107

2020_CBS_01952

Leefmilieu/energie - ambities van de stad omtrent uitbreiding
warmtenetten gelinkt aan mogelijks nieuwe slibverbrander Aquafin.

108

2020_CBS_01859

Leefmilieu/energie - bestek 'Opmaak warmtezoneringsplan voor het
grondgebied Brugge' - goedkeuren.

109

2019_CBS_04725

Informatica - uitbesteding wifi stadshallen - goedkeuren.

110

2019_CBS_04810

Informatica - uitbesteding wifi Daverlo - goedkeuren.

MARTINE MATTHYS
111

2020_CBS_01950

Cluster Klant - Meldpunt - jaarverslag 2019 – naar gemeenteraad.

PABLO ANNYS
112

2020_CBS_01696

Werk en ondernemen - aanvraag toelage pop-up - Ezelstraat 49.

113

2020_CBS_01596

Werk en ondernemen - toelage herbestemming van leegstaande
bedrijfsruimte voor kleine ondernemingen & starters - Blackboxx Krakeleweg.

114

2020_CBS_01230

Werk en ondernemen - toelage voor actie die Brugge als winkel- en
ondernemende stad promoot en versterkt - HGK Walwijn - Brugse
Kantdagen 2019.

115

2020_CBS_01743

Werk en ondernemen - toelage 'Promotie Brugge als winkelstad' uitbetaling - Ver-Assebroek - Kerstboomverbranding 2020.

116

2020_CBS_01809

Werk en ondernemen - toelage 'Promotie Brugge als winkelstad' uitbetaling - BAB vzw - Bierfestival Brugge februari 2020.

117

2020_CBS_01745

Werk en ondernemen - Woensdagmarkt - losse standplaatsen wijzigen
naar abonnementsplaatsen.

Te bespreken
DIRK DE FAUW
118

2020_CBS_01608

Mobiliteit - kortparkeren deelgemeenten fase 5.

120

2020_CBS_00942

Vergunningen - uitbater The Night voor NV Swaenehof, 4de editie van
'zomerbar The Night' in Sint- Michiels van donderdag 11 juni t.e.m.
zaterdag 22 augustus 2020.

121

2020_CBS_00769

Hoofdcoördinator - overzicht van lopende en geplande projecten en
initiatieven in Zeebrugge.

122

2020_CBS_02002

Strategische cel - tussenkomst afhaalmaaltijden voor mensen in
kansarmoede tijdens de coronacrisis.

123

2020_CBS_01996

Strategische cel - coördinatie opmaak relanceplan in het kader van de
coronacrisis.

125

2020_CBS_01841

Ombudsdienst - 12 klachten - kennisgeving.

126

2020_CBS_01917

Ombudsdienst - 4 klachten - kennisgeving.
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MATHIJS GOEDERIS
127

2020_CBS_01874

Jeugddienst - aanvullen budget toelagen en jeugd-AXI-bonnen.

MERCEDES VAN VOLCEM
128

2020_CBS_00307

Eigendommen - principebesluit verwerving kerk van de
Redemptoristinnen (Rode Nonnen), Katelijnestraat.

129

2020_CBS_01976

Financieel directeur - aanpassing van het Brugs financieel beleid en
beheer tijdens en na COVID-19.

FRANKY DEMON
130

2020_CBS_01822

DRO/sector Unesco - Hoefijzerlaan 72 - verbouwen van een
eengezinswoning en uitbouwen van een achterbouw.

131

2020_CBS_01909

DRO/sector Unesco - Noordzandstraat 17/Kopstraat 4 - plaatsen van
een terrasafscheiding in bamboe.

132

2020_CBS_01826

DRO/sector Unesco - deelplan Sint-Gilliskwartier - kennisneming en
goedkeuring van de resultaten fase 1 & 2 en de selectie van
projectzones.

133

2020_CBS_01921

DRO/sector Oost – Polderstraat 76+ - Nieuwland VZW - bouwen van
een meergezinswoning (trainingcentrum voor kamerbewoning door
jongeren) met 6 studio's, gezamenlijke ruimtes en ruimtes voor
ondersteunend personeel.

134

2020_CBS_01925

Leefmilieu - vraag van diverse organisatoren voor het verplaatsen van
evenementen door de coronacrisis naar andere data.

135

2020_CBS_01836

Sportdienst - aanpak inkomzone Koude Keuken- goedkeuren
programma.

PHILIP PIERINS
136

2020_CBS_01947

Toerisme - reactivering stedelijk bezoek na Corona.

ANN SOETE
137

2020_CBS_01795

Bevolking - princiepsnota - aanpassing aanbod relatiegeschenken vanuit
Stad Brugge n.a.v. gelegenheden/mijlpalen.

138

2020_CBS_01923

Bevolking - huwelijksjubilea mei 2020.

NICO BLONTROCK
140

2020_CBS_01775

Bibliotheek - prijsaanpassing basisinfrastructuur digitale bibliotheek
i.k.v. besparingen Vlaamse Overheid.

PABLO ANNYS
141

2020_CBS_00006

Werk en ondernemen - dynamisering oude Vismijnsite.

Aanvullende agenda
FRANKY DEMON
142

2020_CBS_02024

DRO/directie en algemene zaken - stedenbouwkundige melding aktename.

143

2020_CBS_02021

DRO/directie en algemene zaken - lijst omgevingsvergunningen.

144

2020_CBS_01974

DRO/sector Noord - Oostkerkestraat 5 - verbouwen met functiewijziging
van een boerderij (inrichten voor plattelandstoerisme) en exploiteren
van twee polyvalente zalen.

145

2020_CBS_02023

DRO/sector Noord - Kolvestraat 41 - Fluxys Belgium - renoveren,
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isoleren en intern verbouwen van een bestaand kantoorgebouw kennisname beslissing Departement Omgeving.
146

2020_CBS_00867

Sportdienst - werking Sportstrand Zeebrugge 2020 - goedkeuring
gunning lesgevers, opbouw sportstrand en strandpaviljoen, werking
strandanimatie.

Valreepagenda
MERCEDES VAN VOLCEM
147

2020_CBS_02032

Openbaar domein - opheffen schorsing Katelijnestraat.

PABLO ANNYS
148

2020_CBS_02006

Werk en ondernemen - aankoop Graydon impactscore.
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