College van Burgemeester en Schepenen
Besluitenlijst

Zitting van 13 juli 2020

DIRK DE FAUW
1

2020_CBS_03108

Mobiliteit - parkeertellingen - gunning.

2

2020_CBS_03041

Mobiliteit - raamcontract fietstrommels - gunning.

3

2020_CBS_03071

Mobiliteit - aanvraag tijdelijke vergunning plaatsen twee e-deelwagens
CVBA Coopstroom - goedkeuren.

4

2020_CBS_01840

Mobiliteit - vervangen bestaande infozuilen fietsenparking Markt en
Zand.

5

2020_CBS_02992

Mobiliteit - resultaten bevraging rijrichting Lane.

6

2020_CBS_01988

Mobiliteit - mobiliteits- en promotieplan Autoloze Zondag op 20
september 2020 van 10.00u tot 18.00u - goedkeuren.

7

2020_CBS_01542

Mobiliteit - Waggelwaterbrug.

8

2020_CBS_03162

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

9

2020_CBS_02397

Public relations en onthaal - Erasmus Course Head & Neck 2021
congres - maandag 1 februari 2021 - 18u30.

10

2020_CBS_03110

Public relations en onthaal - plechtigheden herdenking bevrijding
Brugge - 12 en 14 september 2020.

11

2020_CBS_03054

Public relations en onthaal - officiële opening tentoonstelling '300 jaar
Mirakelbeeld, Maria in Ver-Assebroek, 1720-2020' - vrijdag 23 oktober
2020 - 19u - kerk O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Assebroek.

12

2020_CBS_02796

Communicatie en citymarketing – organisatie welkomstavond nieuwe
Bruggelingen 2020.

13

2020_CBS_02940

Europese cel - ESF programma - Europees project 'Ant-woord!' uitbreiding en verderzetting.

14

2020_CBS_03059

Strategische cel - projectoproep klimaatwijk Vlaanderen: kandidatuur
Brugge met St.-Pietersmolenwijk.

15

2020_CBS_03204

Strategische cel - (her)gebruik pop-up barcontainer.

16

2020_CBS_02955

Diversiteitsdienst - traject gendermainstreaming i.s.m. RoSa vzw en
sportdienst- goedkeuren.

17

2020_CBS_03213

Noord-zuiddienst - ondertekenen resolutie 'Violence Reduction'.

18

2020_CBS_02806

Noord-zuiddienst - Sjokla: hernieuwing samenwerkingsovereenkomst
Brugse Chocoladegilde 2020.

19

2020_CBS_03149

Hoofdcoördinator - Advies Projectonderzoeksnota (PON) - Complex
Project Nieuwe Zeesluis Zeebrugge.

MATHIJS GODERIS
20

2020_CBS_03083

Preventiedienst - financiering gemeenschapswachten - voorschot 40%
voor 2020, juli -december.

21

2020_CBS_03150

Preventiedienst - financiële afrekening Veiligheids- en Preventieplan,
werkjaar 2019.

MERCEDES VAN VOLCEM
22

2020_CBS_02505

Openbaar domein - Zwankendamme buurttuin - gunning.

23

2020_CBS_02501

Openbaar domein - raamcontract i.f.v. beheer in de periode 2020-2021
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van 15 boomgaarden van de stad Brugge - gunning.
24

2020_CBS_02985

Openbaar domein - aankoop en levering kleine tractor - toewijzing aanvaarde factuur.

25

2020_CBS_02188

Openbaar domein - raamcontract transport machines - eerste
verlenging.

26

2020_CBS_02697

Openbaar domein - raamcontract betonwegen - tweede verlenging.

27

2020_CBS_02981

Openbaar domein - raamcontract snoeiwerken - derde verlenging.

28

2020_CBS_02702

Openbaar domein - raamcontract werken door derden - derde
verlenging.

29

2020_CBS_02957

Openbaar domein - omgevingsvergunning voor het vellen van bomen gunstig.

30

2020_CBS_03002

Openbaar domein - omgevingsvergunning voor het vellen van bomen ongunstig.

31

2020_CBS_02958

Openbaar domein - omgevingsvergunning voor het vellen van bomen ongunstig.

32

2020_CBS_02443

Openbaar domein - omgevingsvergunning voor het vellen van bomen ongunstig.

33

2020_CBS_03120

Openbaar domein - omgevingsvergunning voor het vellen van bomen ongunstig.

34

2020_CBS_03001

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

35

2020_CBS_02387

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

36

2020_CBS_02959

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

37

2020_CBS_02752

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

38

2020_CBS_02754

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

39

2020_CBS_03125

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

40

2020_CBS_02765

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

41

2020_CBS_03218

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

42

2020_CBS_03003

Openbaar domein - activiteiten zomer 2020: Kinderboerderij De Zeven
Torentjes en het Natuurcentrum Beisbroek - goedkeuren.

43

2020_CBS_02880

Openbaar domein - onderzoek bosbeheer - goedkeuren.

44

2020_CBS_02267

Openbaar domein - raamovereenkomst voor het vangen van mollen op
sportvelden en begraafplaatsen – voorstel - wijze van gunnen.

45

2020_CBS_02814

Openbaar domein - grondonderzoek en sloopopvolging voor de
Dampoortkwartier - toewijzing - aanvaarde factuur.

46

2020_CBS_02809

Openbaar domein - Bargeweg - verharden wandelweg.

47

2020_CBS_02935

Openbaar domein - verlichting sportparken.

48

2020_CBS_02895

Openbaar domein - Vlaamse subsidieaanvraag voor realisatie park
Steevens / Veltem - goedkeuren.

49

2020_CBS_03207

Openbaar domein - aankoop van 25 Android tablets binnen
goedgekeurd raamcontract met Realdolmen NV.
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50

2020_CBS_02978

Openbaar domein - software 3P - aanschaffen 12 licenties.

51

2020_CBS_03117

Openbaar Domein - Lisseweegsesteenweg – rioolstudie - toewijzing.

52

2020_CBS_02649

Openbaar domein - aanvaarden en verwerken van diverse afvalstoffen
afkomstig van de Brugse containerparken 2017- verwerken van harde
plastics (perceel 10) - verhoging verwerkingsprijs door Renewi NV.

53

2020_CBS_03111

Openbaar domein - Gemeneweidestraat/Kasteeldreef/Romboutswijk rioolstudie - toewijzing.

54

2020_CBS_03182

Openbaar domein - uitbreiding rioolstudie - Leopold I- laan, Karel de
Stoutelaan en Zeger van Malestraat met Filips de Goedelaan.

55

2020_CBS_02065

Openbaar domein - heraanleg rotonde Doornhut/Moerkerkse Steenweg
- kennisname standpunt De Lijn - goedkeuring voorontwerp.

56

2020_CBS_02966

Openbaar domein - princiepsgoedkeuring herinrichting middenberm
Dianadreef.

57

2020_CBS_02031

Openbaar domein - aanleg van een zithoek aan de ingang van SBS De
Triangel - ontwerp - wijze van gunnen.

58

2020_CBS_02886

Openbaar domein - subsidiedossier Halve Euro - proefproject
gescheiden afvalophaling - principiële goedkeuring.

59

2020_CBS_03194

Openbaar domein - Sint-Annaplein en omgeving - voorontwerp organiseren bewonersvergadering.

60

2020_CBS_03171

Openbaar domein - goedkeuren stadsvernieuwingsproject
Kerkebeekpark ter indiening oproep 2020 - principebeslissing.

61

2020_CBS_02873

Openbaar domein - studie Kerkebeek en Kerkebeekpad - aanvullende
opdracht, goedkeuren - naar gemeenteraad.

62

2020_CBS_03152

Openbaar domein - principebeslissing Heraanleg Damse Vaart-Zuid
(deel 2: Rotonde op kruispunt Karel Van Manderstraat - grens Brugge Damme).

63

2020_CBS_03142

Eigendommen - gebruikstoelating schapenweide Hof De Jonghe voorstel opmaak nieuwe overeenkomst.

64

2020_CBS_03200

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen - goedkeuren.

65

2020_CBS_03197

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

66

2020_CBS_03144

Algemeen bestuur - kennisname Audio-jaarrekening 2019 goedkeuring toetreding nieuwe leden.

67

2020_CBS_03220

Geschillen - Wind4Flanders Projects 2 c.v.b.a. e.a. - belasting op
masten en pylonen - aanstelling raadsman.

68

2020_CBS_03219

Geschillen - Ahmad en Peel t. Stad Brugge - weigering
huwelijksvoltrekking - vonnis familierechtbank.

FRANKY DEMON
69

2020_CBS_03158

DRO/sector Unesco - Verbrand Nieuwland 67 - principiële goedkeuring
subsidie Kunstige Herstelling en goedkeuring restauratiedossier.

70

2020_CBS_03060

DRO/sector Unesco - Canadastraat 14 - uitbetaling subsidiebedrag
Kunstige Herstelling - naar gemeenteraad.

71

2020_CBS_03203

DRO/sector Unesco - Kwekersstraat 59 - principiële goedkeuring
subsidie Kunstige Herstelling.

72

2020_CBS_03160

DRO/sector Unesco - Smedenstraat 50 - verbouwen van het gelijkvloers
met functiewijziging van handelsruimte naar restaurant.

73

2020_CBS_03146

DRO/sector Unesco - Kardinaal Mercierstraat 61 - plaatsen van
zonnepanelen.
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74

2020_CBS_03145

DRO/sector Unesco - Vuldersstraat 2A - inrichten van een naambordje weigeren.

75

2020_CBS_03116

DRO/sector Unesco - Jeruzalemstraat 14 - verbouwen eengezinswoning
- kennisname beslissing Deputatie (beroepsprocedure) - weigeren.

76

2020_CBS_03143

DRO/sector Unesco - Zilverstraat 13-15 & Steenstraat 48 - LAPIS Real
Estate - uitbreiden winkel en herschilderen voorgevel - kennisname
beslissing Deputatie (beroepsprocedure): voorwaardelijk vergund.

77

2020_CBS_03140

DRO/sector Unesco - voorlopige bescherming van 'Eendenkooi van
Meetkerke' - pv openbaar onderzoek.

78

2020_CBS_03187

DRO/sector Noord - Eiensluisstraat 25 - bouwen van een garage naast
de bestaande.

79

2020_CBS_03190

DRO/sector Noord - Monnikenwerve 4 - Keuken- en renovatiecentrum
Ampi - regulariseren van functie van industrieel pand.

80

2020_CBS_03192

DRO/sector Noord - Gotevlietstraat 19 - TRTS - bouwen van een
onderhoudswerkplaats voor vrachtwagens en exploiteren van een
transportbedrijf.

81

2020_CBS_03175

DRO/sector Noord - Oostendse Steenweg 88 - Mediageuzen regulariseren van een publiciteitsbord op de zijgevel - weigeren.

82

2020_CBS_03174

DRO/sector Noord - Antoinette Grosséstraat 29 bus 0002 regulariseren van een orangerie - weigeren.

83

2020_CBS_03222

DRO/sector Noord - Krakeleweg 43, 47 en 51 - uitbreiden loods na
slopen bestaande bebouwing (regularisatie) en exploiteren van drie
bedrijven - kennisname beroep.

84

2020_CBS_03163

DRO/sector West - Hogeweg - Vivendo - verkavelen van braakliggend
terrein en bouwen van eengezinswoningen en meergezinswoningen.

85

2020_CBS_03168

DRO/sector West - Knotwilgenlaan 35 - slopen van bestaande woning
en bouwen van een nieuwe woning.

86

2020_CBS_03169

DRO/sector West - Jonkheer Paul Coppietersdreef 2 - wijzigen van
functie van eengezinswoning naar studentenkamers - weigeren.

87

2020_CBS_03210

DRO/sector West - Koningin Astridlaan 101 - Global Estate Group voorstel tot mogelijke invulling van een projectgebied op de site van de
voormalige veemarkt op Sint- Michiels (infovraag).

88

2020_CBS_03128

DRO/sector Oost - Rijkeveldestraat - Agentschap voor Natuur en Bos uitvoeren van inrichtingswerken (uitgraven en ophogen van gronden en
rioleringswerken) ter voorbereiding van bebossingsproject in
natuurgebied.

89

2020_CBS_03130

DRO/sector Oost - Daverlostraat 164 - aanleggen van niet-overdekte
constructie (bloemba(n)k) in de tuin.

90

2020_CBS_03133

DRO/sector Oost - Prins Karellaan 76 - slopen van aanbouwen en
constructies in de achtertuin, renoveren en uitbreiden van vrijstaande
eengezinswoning en aanleggen parkeerplaats.

91

2020_CBS_03129

DRO/sector Oost - Begoniastraat naast nr. 46 - Woningbouw Blomme
BVBA - bouwen van een halfopen eengezinswoning (op lot 1).

92

2020_CBS_03132

DRO/sector Oost - Sint-Katarinastraat 171 - GWS BV - uitbreiden en
renoveren van bestaande eengezinswoning.

93

2020_CBS_03134

DRO/sector Oost - Vossensteert 127 - renoveren en uitbreiden van
bestaande eengezinswoning en rooien van bomen.

94

2020_CBS_03136

DRO/sector Oost - Malehoeklaan 2 - Lironic BVBA - plaatsen van een
bijkomende publiciteitstotem met lichtbak.

95

2020_CBS_03139

DRO/sector Oost - Lodewijk van Malestraat nrs. 24 tot en met 40 -
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Danneels Development NV - slopen van gebouwen, verkavelen van 5
percelen voor nieuwbouw van 19 woningen, renoveren van 2 panden
tot 3 woningen, aanleggen wegenis en groenzones met overdracht aan
openbaar domein - kennisname beroepen & adviesvraag Deputatie.
96

2020_CBS_03137

DRO/sector Oost - Damse Vaart-Zuid 72-75 - CVBA
Dierenartsenpraktijk Animo - slopen van bestaande loods en berging,
uitbreiden en exploiteren dierenartsenpraktijk, aanleg 2 bijkomende
parkings en 2 fietsenstallingen - kennisname beslissing deputatie
(beroepsprocedure) - vergunning weigeren.

97

2020_CBS_03217

DRO/woondienst - opknappremie - toekenning premies.

98

2020_CBS_03044

DRO/woondienst - Kielbankstraat 2 - schrapping leegstandsregister.

99

2020_CBS_03019

DRO/woondienst - Calvariebergstraat 80 - schrapping
leegstandsregister.

100

2020_CBS_02904

DRO/woondienst - Goezeputstraat 33 - opname leegstandsregister.

101

2020_CBS_02916

DRO/woondienst - Lange Raamstraat 10 - opname leegstandsregister.

102

2020_CBS_03147

Leefmilieu - aktename meldingen klasse 3 - cfr omgevingsdecreet.

103

2020_CBS_02963

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Scouts Don Bosco voor een
afwijking op de geluidsnormen voor 75 jaar overgang scouts Don Bosco
aan de scoutslokalen op zaterdag 19 september 2020.

104

2020_CBS_03072

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Cultuurcentrum Brugge, voor een
afwijking op de geluidsnormen voor optredens op UitZOMERlijk vanaf
15 juli tot 30 augustus 2020 in House of Time en in de tuin van Guido
Gezellemuseum.

105

2020_CBS_03151

Leefmilieu - aanvraag ingediend door KTK In ’t Vrije voor een afwijking
op de geluidsnormen voor een optreden van Bruges Swan Patrol, buiten
aan KTK In 't Vrije, op zondag 19 juli 2020.

106

2020_CBS_03186

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Het Entrepot voor een afwijking
op de geluidsnormen voor optredens en DJ-sets op de Zomerbar aan
het evenementenplein van het Entrepot op vrijdag 31 juli 2020.

107

2020_CBS_03221

Leefmilieu - aanvraag ingediend door MA Festival, Festival van
Vlaanderen voor een afwijking op de geluidsnormen voor optredens op
de binnenkoer van de Weylerkazerne op zondag 9 augustus 2020.

108

2020_CBS_02976

Sportdienst - vraag Basketbalclub Racing Brugge voor de organisatie
van een basketbaltornooi in de sportzaal van het Koninklijk Atheneum
Brugge te Sint-Michiels op 22 en 23 augustus 2020.

109

2020_CBS_02977

Sportdienst - vraag van KPSV Bombardier voor de organisatie van het
eerste KPSV Bombardiertornooi op het kunstgrasveld van de Gulden
Kamer op 22 augustus 2020.

PHILIP PIERINS
110

2020_CBS_02969

Toerisme - reactivering stedelijk bezoek 2.

111

2020_CBS_03050

Taxivergunningen - Remi & Jay Bv - omzetting oude taxivergunning
naar machtiging standplaatstaxi's.

ANN SOETE
112

2020_CBS_03082

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

113

2020_CBS_03020

Bevolking - vieringen 100-jarigen en plus-100-jarigen juli 2020.

114

2020_CBS_02494

Onderwijs - stedelijke basisscholen - aankoop van digitale borden opstart van een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
bekendmaking.
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NICO BLONTROCK
115

2020_CBS_03195

Cultuurbeleidscoördinator - Kantcentrum Brugge vzw - projectsubsidie
tentoonstelling "A P-Lace together".

116

2020_CBS_03205

Cultuurbeleidscoördinator - uitbetaling toelage aan Feestcomité SintAndries - gemaakte onkosten afgelasting gemeentefeesten en
activiteiten.

117

2020_CBS_03159

Archief - toewijzen van goedgekeurde kredieten tentoonstelling Simon
Stevin in het Stadsarchief.

118

2020_CBS_02971

Musea - factuur productie grafiek tentoonstelling 'Jan van Eyck in
Brugge' - goedkeuring.

119

2020_CBS_03157

Musea - schenking Volkskundemuseum.

120

2020_CBS_03076

Cultuurcentrum - Programma en budget 'uitZOMERlijk Brugge' 2020 kleinschalige culturele zomerevenementen in Brugge.

121

2020_CBS_03183

Cultuurcentrum - uitbating Biekorf: kennisgeving einde
concessieovereenkomst, opstart procedure tijdelijke uitbating.

122

2020_CBS_03170

Bibliotheek - sluiting bibliotheekfiliaal Sint-Michiels wegens verhuis en
heropening op Xaverianensite.

MINOU ESQUENET
123

2020_CBS_03165

PB/gebouwen - uitvoeren van kleurhistorisch onderzoek interieur en
exterieur aan het Conservatorium, Sint- Jacobsstraat 23 en de
Republiek, Sint-Jacobsstraat 36 - goedkeuring eindafrekening.

124

2020_CBS_02986

PB/wagenpark - leveren van 1 containervrachtwagen, met containerhaakarm, met maximaal toegelaten massa van 26 ton voor openbaar
domein/stadsreiniging - toewijzen.

125

2020_CBS_02925

PB/wagenpark - levering van 1 lichte vrachtwagen met enkele cabine
en laadvermogen van min. 1.000 kg voor Gebouwendienst, Oostmeers
17 - toewijzing.

126

2020_CBS_03033

Leefmilieu/energie - snellaadpalen op Brugs grondgebied: goedkeuring
vraag tot kandidaatstelling.

127

2020_CBS_02277

Leefmilieu/energie - Flavour - aankoop koelcel en vriescel voor
distributieplatform.

MARTINE MATTHYS
128

2020_CBS_03214

Personeel & organisatie - cluster openbaar domein, arbeider in
contractueel verband - ontslag - ter kennisgeving.

129

2020_CBS_03193

IDPBW - aankoop van desinfecterende handgel broekzakformaat bestrijding COVID -19 - ratificatie.

130

2020_CBS_03189

IDPBW - aankoop van handalcohol (deel 2) - bestrijding COVID -19 ratificatie.

PABLO ANNYS
131

2020_CBS_03185

Werk en ondernemen - uitbetaling animatie- en promotiepremie - 't
Pleincomité Perretje - Kersthappening Assebroek - 14 december 2019.

132

2020_CBS_03164

Werk en ondernemen - aanvraag toelage gevelrenovatie (Marie's
Atelier) - Blankenbergse Steenweg 241.

133

2020_CBS_03066

Werk en ondernemen - kennisgeving goedgekeurde subsidie ' Ik zomer
West-Vlaams'.

134

2020_CBS_03237

Werk en ondernemen - verlenging kermis Zeebrugge- Bad.
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Te bespreken
DIRK DE FAUW
136

2020_CBS_02946

Europese cel - Europees project Europeana: Arma - The art of reading
in the Middle Ages: goedkeuring en ondertekening mandate letter.

MERCEDES VAN VOLCEM
137

2020_CBS_02995

Openbaar domein - Katelijnestraat - aangepaste fasering na schorsing
t.g.v. COVID-19.

138

2020_CBS_03005

Openbaar domein - raamcontract herbestraten en vernieuwen
voegvulling in de binnenstad - goedkeuren opdrachten.

139

2020_CBS_02303

Openbaar domein - principiële goedkeuring startnota site De Lijn.

140

2020_CBS_02616

Openbaar domein - herinrichting Minnewaterpark - principegoedkeuring
voorontwerp.

142

2020_CBS_03004

Openbaar domein - Rodenonnenstraat: toegangsregeling behouden of
wijzigen - goedkeuren.

143

2020_CBS_03104

Openbaar domein - Hof de Jonghe - tijdelijk verplaatsen omegaprofielen
toegangspad.

144

2020_CBS_03184

Openbaar domein - principieel akkoord uitwerking aanbod gevelbanken.

145

2020_CBS_02602

Financieel directeur - overeenkomst met MBZ m.b.t. de cruisesector.

FRANKY DEMON
146

2020_CBS_03155

DRO/sector Unesco - Smedenstraat 50 - Architextuur - bouwen van een
gesloten terrasconstructie op openbaar terrein - ongunstig (los terras
kan wel).

147

2020_CBS_03188

DRO/sector Noord - Eiensluisstraat 45 - plaatsen van een
pergola/veranda.

148

2020_CBS_03198

DRO/sector Noord - Westkapelse Steenweg 99 - verbouwen en
exploiteren van een schapen- en rundveebedrijf.

149

2020_CBS_03166

DRO/sector West - Pieter le Doulxstraat - Bouwkantoor Joost Danneels
- bouwen van 6 garages.

150

2020_CBS_03178

DRO/sector West - Vaartdijkstraat - Brut architecture and urban design
- voorstel tot mogelijke invulling van een projectgebied dat is
opgehangen tussen de woonontwikkeling langs de Zeepziederijstraat en
Residentie Lappersfort (infovraag).

151

2020_CBS_03141

DRO/sector Oost - Bos en Lommer 9 - slopen bergingen, verbouwen en
uitbreiden van een vrijstaande woning, aanleggen nieuwe oprit, 2
parkeerplaatsen en terras.

152

2020_CBS_03172

DRO/sector Oost - Acaciapad nrs. 1-18 & Eikenberg nrs. 17-25 Cosimco NV - princiepsvraag naar slopen van 23 bejaardenwoningen
met erfgoedwaarde (van OCMW) en bouwmogelijkheden voor sociale
huisvesting (via CBO procedure).

153

2020_CBS_03039

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Into The Groove voor een
afwijking op de geluidsnormen voor DJ- sets op 'Funkin Bruges/Open
Air' in Dok 54, Pathoekeweg 54, op zaterdag 15 augustus 2020.

154

2020_CBS_03177

Sportdienst - vertegenwoordiging stadsbestuur in september 2020 in
Zwitserland bij voorstelling organisatie WK Wielrennen 2021.

ANN SOETE
155

2020_CBS_03167

Bevolking - huwelijksjubilea augustus 2020.
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NICO BLONTROCK
156

2020_CBS_03240

Musea - Expo Handmade in Brugge in Studio+ (zolder
Gruuthusemuseum).

Aanvullende agenda
DIRK DE FAUW
157

2020_CBS_02567

Mobiliteit - oversteekbaarheid Dudzeelse Steenweg.

158

2020_CBS_03196

Vergunningen - organisatie van het Urban Beach & Glitter Beach camp
by We Can Dance evenement op het evenementenplateau/het strand te
Zeebrugge van woensdag 15 juli 2020 tot eind augustus.

MERCEDES VAN VOLCEM
159

2020_CBS_03106

Openbaar domein - raamovereenkomst aankoop kerstbomen 20202021 - ontwerp - wijze van gunnen.

FRANKY DEMON
160

2020_CBS_03273

DRO/directie en algemene zaken – lijst omgevingsvergunningen.

ANN SOETE
161

2020_CBS_03229

Onderwijs - Stedelijke Academie -Kunsthumaniora - personeel.

NICO BLONTROCK
162

2020_CBS_03173

Organiseren/uitleendienst - raamcontract "Huren podia en toebehoren
evenementen - diverse percelen" - stopzetten procedure.

MINOU ESQUENET
163

2020_CBS_02934

PB/gebouwen - vernieuwen ophanging van kroonluchter in
Stadsschouwburg - ontwerp en wijze van gunnen + toewijzing.

164

2020_CBS_03079

PB/elektromechanica - vernieuwen elektriciteit en verlichting voor
klaslokalen, Begijnhof 42 - toewijzing.

Valreepagenda
DIRK DE FAUW
165

2020_CBS_02891

Communicatie en citymarketing - druk van enveloppes in kader van
bedeling mondmaskers - goedkeuring verrekening.

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

8

