College van Burgemeester en Schepenen
Besluitenlijst

Zitting van 6 juli 2020

DIRK DE FAUW
1

2020_CBS_02479

Mobiliteit - plaatsing fietsnietjes Moerkerkse Steenweg 429.

2

2020_CBS_02877

Mobiliteit - studiebestek Fietsfonds-dossiers: gunning.

3

2020_CBS_01835

Mobiliteit - Blankenbergse Steenweg - update en afspraken met AWV.

4

2020_CBS_02122

Mobiliteit - kennisname evaluatie eindejaarsmobiliteitsplan,
oudejaarsavondactie De Lijn en communicatie- en promotieplan 2019 principiële goedkeuring voorstellen editie 2020.

5

2020_CBS_02851

Mobiliteit : F31 - Kolvestraat: concept fietsbrug.

6

2020_CBS_02180

Vergunningen - vraag van Triatlon Brugge Team voor het organiseren
van het Belgisch kampioenschap jeugdtriatlon in Koolkerke op zondag 6
september 2020 volgens ingediend parcours.

7

2020_CBS_02367

Vergunningen - organisatie Autoloze Zondag op zondag 20 september
2020 van 10u tot 18u in de Brugse binnenstad.

8

2020_CBS_00917

Vergunningen - vraag van Koninklijke Brugse Velosport voor het
organiseren van een wielerwedstrijd aspiranten en miniemen in SintPieters op zaterdag 18 juli 2020 en zaterdag 15 augustus 2020.

9

2020_CBS_03103

Vergunningen - vraag van Ultim Events/Surburb Soundz voor de
organisatie van Dok 2.0 van woensdag 08 juli t.e.m. zondag 27
september 2020 in de Pathoekeweg 54.

10

2020_CBS_00788

Vergunningen - vraag van MAC21 voor het plaatsen van een bus dicht
bij de Kiss en Ride parking op het Stationsplein t.g.v. Summertour
Dimitri Vegas & Like Mike op 20 en 21 juli en op 07 en 16 september
2020.

11

2020_CBS_02984

Public relations en onthaal - internationale dag tegen mensenhandel donderdag 30 juli 2020.

12

2020_CBS_02839

Noord-Zuiddienst - projectsteun aan het Zuiden - verslag 09/06/2020 goedkeuren.

13

2020_CBS_02396

Noord-Zuiddienst - lidmaatschap Mayors for Peace - goedkeuren.

14

2020_CBS_02979

Strategische cel - feeling in the City, shoppingevent 5 en 6 september
2020 (coronaproof).

15

2020_CBS_02932

Strategische cel - buurtgerichte spel- en ontmoetingsprikkels te
Zeebrugge -zomer 2020.

MERCEDES VAN VOLCEM
16

2020_CBS_02679

Openbaar domein - fietsstalling op braakliggend terrein aan Hoge
Katelijnebrug.

17

2020_CBS_02539

Openbaar domein - aankoop en leveren van een gerobotiseerde
veldbelijner - toewijzing - aanvaarde factuur.

18

2020_CBS_02308

Openbaar domein - raamovereenkomst voor de aankoop, het leveren
en plaatsen van opklapbare voetbaldoelen - ontwerp - wijze van
gunnen.

19

2020_CBS_02719

Openbaar domein - kader voor de plaatsing van bijenkasten in het
bijenvriendelijke Brugge - goedkeuren.

21

2020_CBS_02964

Algemeen bestuur - arbeidsongeval - kennisname standpunt Ethias +
goedkeuren.
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22

2020_CBS_03063

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen - goedkeuren.

23

2020_CBS_03065

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

24

2020_CBS_03086

Algemeen bestuur - arbeidsongeval - kennisname standpunt Ethias +
goedkeuren.

FRANKY DEMON
25

2020_CBS_00863

DRO/directie en algemene zaken - Gemeentelijke Commissie voor
Ruimtelijke Ordening (GECORO) - kennisgeving verslagen - naar
gemeenteraad.

26

2020_CBS_03026

DRO/sector Unesco - Boninvest 28 - verbouwen en renoveren van
bestaande eengezinswoning.

27

2020_CBS_02952

DRO/sector Unesco - Rodenonnenstraat 1-26 - Katelijne NV vervangen van de gevelbekleding - kennisname beslissing Deputatie
(beroepsprocedure): gunstig.

28

2020_CBS_02954

DRO/sector Unesco - Sint-Salvatorskerkhof 8 - verbouwen en wijzigen
functie van handelszaak naar horecazaak - kennisname beslissing
Deputatie (beroepsprocedure) - gunstig onder voorwaarden.

29

2020_CBS_03029

DRO/sector Unesco - Oost-Proosse - Ascot Construct - bouwen van een
meergezinswoning met een ondergrondse parkeergarage - adviesvraag
Deputatie gewijzigde vergunningsaanvraag (beroepsprocedure).

30

2020_CBS_03042

DRO/sector Noord - Sint-Pietersmolenstraat 3B - functiewijziging van
een eengezinswoning naar een eengezinswoning met drie gastenkamers
voor 6 gasten.

31

2020_CBS_03040

DRO/sector Noord - Monnikenwerve 131 - Lerou IJzerwaren regulariseren van een bijkomende bouwlaag bij een bestaand
bedrijfsgebouw.

32

2020_CBS_03024

DRO/sector Noord - Steenkaai 22-23 - Invedel - wijzigen van
goedgekeurde bouwaanvraag, samenvoegen van 2 appartementen tot 1
appartement, wijzigen van materiaal gevelbekleding.

33

2020_CBS_02766

DRO/sector Noord - Kleine Molenstraat 3 - regularisatie van
dierenschuilplaats, polyvalente berging, verhardingen - kennisname
beroep & adviesvraag Deputatie.

34

2020_CBS_03126

DRO/sector Noord - Evendijk-West 24 - verbouwen en renoveren van
een eengezinswoning - kennisname beroep & adviesvraag Deputatie.

35

2020_CBS_03105

DRO/sector West - Karel de Wolfstraat 9 - functiewijziging naar
vakantiewoning - kennisname beslissing Deputatie (beroepsprocedure).

36

2020_CBS_03107

DRO/sector West - 18-Oktoberstraat 34 - wijzigen functie zonder
verbouwingswerken naar vakantiewoning - kennisname beslissing
Deputatie (beroepsprocedure).

37

2020_CBS_03062

DRO/sector West - Rijselstraat 254 - verbouwen en uitbreiden van
bestaande eengezinswoning.

38

2020_CBS_03069

DRO/sector West - Zandstraat 380 - verkavelen voor twee kavels voor
halfopen bebouwing die afgesplitst worden van een met een woning
bebouwd eigendom.

39

2020_CBS_03073

DRO/sector West - Torhoutse Steenweg 513C - Basisschool
Observatiecentrum De Berkjes - bouwen van tijdelijke units als eetzaal.

40

2020_CBS_03088

DRO/sector West - Peter Benoitlaan 58/9 - renoveren van een
bestaande balustrade - weigeren.

41

2020_CBS_03090

DRO/sector West - Joseph Wautersstraat 20 - wijzigen van functie van
eengezinswoning naar vakantiewoning & plaatsen van 2

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

2

dakvlakvensters.
42

2020_CBS_03098

DRO/sector West - Spoorwegstraat 250 - Sint-Lodewijk Brugge uitbreiden en renoveren van een schoolgebouw.

43

2020_CBS_03095

DRO/sector West - Jonkheer Paul Coppietersdreef 34 - renoveren en
verbouwen van een eengezinswoning.

44

2020_CBS_03096

DRO/sector West - Lieven Bauwensstraat 11 - afbreken bestaande loods
en herbouwen van magazijn en werkplaats.

45

2020_CBS_03100

DRO/sector West - Gistelse Steenweg 289 - MAVA - verbouwen
handelspand-woning tot handelspand- vakantiewoning - weigeren.

46

2020_CBS_03101

DRO/sector West - Gistelse Steenweg 88 - schilderen van een
kunstwerk op de gevel.

47

2020_CBS_03014

DRO/sector Oost - Petronilla van Outryvestraat 2 - bouwen van een
vrijstaande eengezinswoning.

48

2020_CBS_03015

DRO/sector Oost - Zilversparrenstraat 72 - regulariseren van 5
bestaande bijgebouwen en regulariseren functiewijziging & exploitatie
van commerciële fokkerij voor 10 honden - weigeren.

49

2020_CBS_02998

DRO/sector Oost - Damse Vaart-Zuid 39 - Woesh vzw - energetisch
renoveren en verbouwen van deel van circusschool - kennisname
beroepen & adviesvraag Deputatie.

50

2020_CBS_03016

DRO/sector Oost - Gemeneweideweg-Zuid 121 - Basisschool Paalbos
(Scholengroep Impact) - aanvraag stedenbouwkundig attest voor het
slopen van bestaande schoolgebouwen en bouwen van een nieuwe
school - deels gunstig, deels ongunstig.

51

2020_CBS_03017

DRO/sector Oost - Sint-Trudostraat 40 en achterliggende weilanden BVBA JPB INVEST BUILDING - verkavelen met wegenaanleg voor 53
eengezinswoningen, 4 meergezinswoningen (met 38 woonentiteiten), 8
garages en een elektriciteitscabine - weigeren.

52

2020_CBS_03021

DRO/sector Oost - Blauwezaalhoek 2-4 - De Blauwe Zaal BV - slopen
van bestaande loodsen, pistes en verhardingen, verbouwen
bedrijfsgebouw naar gebouw voor hoevetoerisme en multifunctionele
ruimte, nieuwbouw van paardenstallen, pistes, stapmolen en mestvaalt,
verder exploiteren van paardenhouderij en exploiteren nieuwe inrichting
voor bereiden van wijn - adviesvraag POVC.

53

2020_CBS_03028

Leefmilieu - aktename meldingen klasse 3 - cfr omgevingsdecreet.

54

2020_CBS_03057

Leefmilieu - adviesvraag van Provincie voor de omgevingsvergunning
van Varo Energy Tankstorage NV voor veranderen van een
brandstoffenopslag.

55

2020_CBS_03077

Leefmilieu - adviesvraag van departement omgeving voor de
omgevingsvergunning van NV Hye voor renovatiewerken P.
Vandammesluis Zeebrugge (renovatie deurkamer 1 - opstartfase).

56

2020_CBS_03025

Leefmilieu - adviesvraag van de Provincie voor de
omgevingsvergunning van AC Materials Brugge NV voor uitbreiding van
een bouw- en sloopafvalverwerkend bedrijf.

57

2020_CBS_02905

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Buurtcomité Hogewegel, voor een
afwijking op de geluidsnormen voor een optreden op het buurtfeest
'Zomerfeest' Sint-Kruis op zaterdag 5 september 2020.

58

2020_CBS_02857

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Buurtcomité Samen Zomer, voor
een afwijking op de geluidsnormen voor optreden en DJ-set op het
buurtfeest Kartuizerstraat op zaterdag 29 augustus 2020.

59

2020_CBS_03118

Leefmilieu - aanvraag ingediend door DAMP OORD vzw, voor afwijking
op de geluidsnormen voor optredens en DJ-sets op 'KOER', een
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tuinproject, in Rozendal- Gulden Vlieslaan op vrijdag 10, zaterdag 11 en
zondag 12 juli 2020.
60

2020_CBS_03037

Sportdienst - Ronde in Vlaanderen paracycling op vrijdag 30 april 2021
- principiële goedkeuring voor start op Markt en logistieke
ondersteuning.

61

2020_CBS_02447

Sportdienst - financiële impact van het coronavirus op subsidies,
contracten en overeenkomsten.

PHILIP PIERINS
62

2020_CBS_02956

Taxivergunningen - stopzetting taxidienst (Taxi Nasko) aanvaarden.

63

2020_CBS_02819

Taxivergunningen - vergunning voor de exploitatie van een dienst voor
individueel bezoldigd personenvervoer - Remi & Jay Bv.

64

2020_CBS_03049

Taxivergunningen - Taxi Vini Vof - omzetting oude taxivergunning naar
machtiging standplaatstaxi's.

65

2020_CBS_02612

Taxivergunningen - vergunning voor de exploitatie van een dienst voor
individueel bezoldigd personenvervoer - Taxi Vini vof.

66

2020_CBS_03008

Taxivergunningen - aanvraag bestuurderspas vanaf 2020 - geen
toelating.

67

2020_CBS_03081

Toerisme - beslissingen n.a.v. 1ste stuurgroepvergadering Beurs- en
Congresgebouw: kennisname

68

2020_CBS_03080

Toerisme - beslissingen n.a.v. 2de stuurgroepvergadering m.b.t. btwtopics beurs- en congresgebouw - nota GD&A: kennisname

ANN SOETE
69

2020_CBS_03018

Bevolking - vieringen 100-jarigen en plus-100-jarigen juni 2020 - ter
ratificatie.

NICO BLONTROCK
70

2020_CBS_02914

Cultuurbeleidscoördinator - stadsdagen in het Concertgebouw 2021.

71

2020_CBS_03043

Cultuurbeleidscoördinator - uitbetaling toelage aan feestcomité
Koolkerke, Brugs Ommelandorkest en Kon. Kamer van Retorika-De
Gezellen vd. H.-Michiel - gemaakte onkosten afgelasting projecten.

72

2020_CBS_02990

Cultuurbeleidscoördinator - uitbetaling bijkomende toelage van 200
euro aan KotéKoer vzw, D.A.T. De Scène, Toneelvereniging Het Nieuw
Violiertje en 't Brugs Variété Theater.

73

2020_CBS_03089

Cultuurbeleidscoördinator - afrekening Heilig Bloedprocessie 2020.

74

2020_CBS_02892

Cultuurcentrum - leveren van dimmers Stadsschouwburg- gunning.

75

2020_CBS_02820

Cultuurcentrum - actieplan Stadsrepubliek.

76

2020_CBS_02948

Musea - goedkeuring beleidsplan Raakvlak 2021-2026 - naar
gemeenteraad.

77

2020_CBS_02982

Musea - het niet aanvaarden van het legaat Anciaux- Brakel.

78

2020_CBS_02564

Bibliotheek – samenwerkingsovereenkomst collectievorming eboekendienst.

MINOU ESQUENET
79

2020_CBS_02871

PB/gebouwen - buitenschilderwerken Woning De Zorghe, Moerkerkse
Steenweg 194 - toewijzing.

80

2020_CBS_02837

PB/gebouwen - plaatsen van nieuwe vloerbekleding in de burelen op de
hoogste verdieping, Buiten de Smedenpoort 2 - toewijzing.
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81

2020_CBS_03010

PB/gebouwen - restauratie van de kiosk in het Arentshof, Dijver 16 goedkeuring ontwerp, wijze van gunnen en lastvoorwaarden.

82

2020_CBS_02917

PB/gebouwen - vernieuwen van keuken, stedelijke basisschool SintMichiels, afdeling B, Sint-Michielslaan 33 - stopzetten procedure.

83

2020_CBS_02302

PB/gebouwen - raamcontract tot het ruimen en ontstoppen van putten
en rioleringen, diverse stadsgebouwen te Brugge - ontwerp en wijze
van gunnen.

84

2020_CBS_02000

PB/gebouwen - herstellen van de bakoven in de Kinderboerderij De
Zeven Torentjes, Canadaring 41 - toewijzen.

85

2020_CBS_01812

PB/gebouwen - onderhouden van de gasblus- en sprinklerinstallatie
HvdB - ontwerp en wijze van gunnen.

86

2020_CBS_01586

PB/gebouwen - aanstellen van een extern ontwerper voor renovatie en
uitbreiding bestaand voormalig douanegebouw met omgevingsaanleg stopzetting procedure.

87

2020_CBS_02888

PB/gebouwen - Stadsrepubliek - Biekorf - voorstel verderzetten dossier
n.a.v. beslissing conclaaf.

88

2020_CBS_02810

PB/elektromechanica - stookplaatsrenovatie stadshallen - toewijzing.

89

2020_CBS_02927

PB/elektromechanica - Begijnhof 42 - vernieuwen elektriciteit en
verlichting voor klaslokalen - ontwerp en wijze van gunnen.

90

2020_CBS_02929

Leefmilieu/energie - het uitvoeren van energiescans en energiecoaching
in het kader van TERTS - toewijzing.

91

2020_CBS_02968

Leefmilieu/energie - principebeslissing toekennen werkingstoelage aan
vzw BGE!

92

2020_CBS_02941

IDPBW - aankoop van desinfecterende handgel voor dispensers bestrijding COVID -19 - ratificatie.

93

2020_CBS_02831

IDPBW - ondersteuning van onze externe dienst preventie en
bescherming op het werk (Liantis) - goedkeuren.

94

2020_CBS_03078

Personeel & organisatie - formatiewijziging Musea - eerste fase via
budgetneutrale interne jobmarkt.

PABLO ANNYS
95

2020_CBS_01739

Werk en ondernemen - Braambergstraat 12 - Les Coquettes Lifestyle aanvraag toelage impulsbeleid (winkelconcept) - herziening toekennen.

96

2020_CBS_01585

Werk en ondernemen - aanvraag toelage impulsbeleid ( winkel- en
horecaconcept) - Robuusk - Spoorwegstraat 326 - toekennen.

Te bespreken
DIRK DE FAUW
97

2020_CBS_02949

Mobiliteit - Spoorwegstraat x Ten Briele - aanpak zwarte punt aktename beslissing AWV.

98

2020_CBS_00622

Vergunningen - vraag van Feestcomité Sint-Kruis, voor het organiseren
van traditioneel muzikaal vuurwerk i.k.v. Sint-Kruis kermis op zaterdag
19 september 2020 – aanvraag werd ingetrokken, dossier zonder
voorwerp.

99

2020_CBS_02987

Ombudsdienst - 18 klachten - kennisgeving.

MATHIJS GODERIS
100

2020_CBS_03087

Preventiedienst - alternatief Brugse Buurtcheques zomer 2020.
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FRANKY DEMON
101

2020_CBS_02936

DRO/sector Unesco - Rodenonnenstraat 1-26 - Katelijne nv verduidelijken van de vergunde bouwplannen over de niet-ingerichte
zolder - kennisname arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen &
ereloonstaat raadsman stadsbestuur.

102

2020_CBS_03022

DRO/sector Noord - Christine D'haenstraat 41 - bouwen van een
tuinhuis.

103

2020_CBS_03085

DRO/sector West - Dorpsstraat 60 - plaatsen van een veranda met
bijhorend afdak.

104

2020_CBS_03093

DRO/sector West - Zandstraat 337 - plaatsen carport & regulariseren
verharding en poort.

105

2020_CBS_03036

Sportdienst - annulatie Kroenkelen 2020 - vervangen door launch event
WK 2021 - principieel goedkeuren.

106

2020_CBS_02759

Sportdienst - zwembaden Jan Guilini en Interbad - afrekening 2019 en
MJP.

PHILIP PIERINS
107

2020_CBS_00875

Toerisme/toeristische organisaties - vrijwilligersvergoeding VVV
Lissewege 2020.

MINOU ESQUENET
108

2020_CBS_02307

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

109

2020_CBS_02944

PB/gebouwen - onderhouden van de openbare zelfreinigende toiletten.

110

2020_CBS_02100

PB/elektromechanica - raamcontract voor het oplossen van fouten en
alarmen, herstellen van componenten en back-up maken van
gebouwbeheersystemen van de stad Brugge - toewijzing.

Aanvullende agenda
DIRK DE FAUW
111

2020_CBS_03032

Vergunningen - vraag van Into The Groove voor de organisatie van
Funkin Bruges/Open Air 2020 op zaterdag 15 augustus 2020 in de
Pathoekeweg 54.

MERCEDES VAN VOLCEM
112

2020_CBS_02709

Openbaar domein - aankoop handgel naar aanleiding van corona ratificatie.

113

2020_CBS_03084

Eigendommen - Krakeleweg 63 - oppervlakte van 5.476 m²
industriegrond met eropstaande conciërgewoning/bureel - vraag
toelating verkoop.

FRANKY DEMON
114

2020_CBS_03161

DRO/directie en algemene zaken - lijst omgevingsvergunningen.

NICO BLONTROCK
115

2020_CBS_03135

Archief - standpunt inzake de aanwezigheid van Leopold II in bv.
straatnamen op Brugs grondgebied.

MINOU ESQUENET
116

2020_CBS_03075

PB/gebouwen - installeren van schermen en projectoren in MFC
Xaverianen.
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117

2020_CBS_02900

PB/wagenpark - operationeel leasen van 1 elektrisch aangedreven
personenwagen voor de dienst Public Relations & Onthaal, Burg 12 ontwerp en wijze van gunnen.

Valreepagenda
DIRK DE FAUW
118

2020_CBS_02943

Algemeen directeur - organisatiebeheersing - overheidsopdracht
aankoop, implementatie en onderhoud van een procesmodellerings- en
-managementtool - vaststellen wijze van gunnen, goedkeuren bestek
en opdrachtdocumenten.

MERCEDES VAN VOLCEM
119

2020_CBS_00442

Eigendommen - Sint-Pietersnoordstraat 42 - Beestjes in nesten.

MARTINE MATTHYS
120

2020_CBS_03119

IDPBW - aankoop beschermende pakken voor asbestinzameling +
strategische voorraad noodplanning.
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