College van Burgemeester en Schepenen
Besluitenlijst

Zitting van 5 oktober 2020

DIRK DE FAUW
1

2020_CBS_03927

Noord-Zuiddienst - subsidie mondiale activiteiten in Brugge door SintAndreasinstituut (basisschool) en Kitanda vzw - goedkeuren.

2

2020_CBS_04025

Noord-Zuiddienst - noodhulp i.k.v. explosie Beiroet, Libanon goedkeuren - naar gemeenteraad.

3

2020_CBS_03397

Mobiliteit - onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking aankoop en onderhoud elektrische dienstfietsen ontwerp en wijze van gunnen.

4

2020_CBS_03575

Mobiliteit - aanbrengen zebrapad Jozef Verschaveweg.

5

2020_CBS_03731

Mobiliteit - verkeerstechnische ingrepen Tijdokstraat.

6

2020_CBS_03884

Vergunningen - Dag van de jeugdbeweging op diverse locaties op
vrijdag 23 oktober 2020.

7

2020_CBS_04018

Vergunningen - Beweging.net West-Vlaanderen organiseert een
persactie in het kader van de werelddag tegen armoede op 17 oktober
2020 op de Burg onder de bomen.

8

2020_CBS_04117

Vergunningen - spelactiviteit 'Brugge Op Z'n Kop' op de Burg op
zaterdag 24 oktober 2020 door KSA De Graal.

9

2020_CBS_03487

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

10

2020_CBS_04127

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

11

2020_CBS_02578

Public relations en onthaal - Light for Pneumonia Education and
Prevention - donderdag 12 november 2020 - 21u.

12

2020_CBS_04148

Public relations en onthaal - beleefdheidsbezoek Ambassadeur van
Nederland, Z.E. mijnheer Pieter Jan Kleiweg de Zwaan - woensdag 28
oktober 2020 - 14.30 uur.

13

2020_CBS_04136

Financiën/PBB - vaststellen van de werkingsbijdrage van de Stad
Brugge in de Hulpverleningszone 1 West- Vlaanderen voor het
dienstjaar 2021 - naar gemeenteraad.

14

2020_CBS_04201

Europese cel - ondertekening letter of support voor EU-subsidiedossier
LIFE+ subsidieprogramma - klimaatmitigatie - project waterstof.

15

2020_CBS_03759

Hoofdcoördinator - gunning studie-opdracht R30 Stationsomgeving.

16

2020_CBS_04040

Diversiteitsdienst- evenement 'Prisma' – voorstel goedkeuren.

MATHIJS GODERIS
17

2020_CBS_03935

Jeugddienst - investeringssubsidies jeugdinfra 2020.

MERCEDES VAN VOLCEM
18

2020_CBS_04010

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

19

2020_CBS_04158

Openbaar domein - onderzoek HOGENT op kinderboerderij De Zeven
Torentjes.

20

2020_CBS_04053

Openbaar domein - aankoop en levering van aanhangwagen voor sector
centrum - toewijzing - aanvaarde factuur.
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21

2020_CBS_04061

Openbaar domein - leveren en lossen van bloembollen najaar 2020 voorstel - wijze van gunnen.

22

2020_CBS_04218

Openbaar domein - omgevingsvergunning voor het vellen van een zieke
beukenboom - gunstig.

23

2020_CBS_03718

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

24

2020_CBS_04216

Openbaar domein - lijst omgevingsvergunning voor het vellen van
boom - voorwaardelijk gunstig.

25

2020_CBS_04002

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

26

2020_CBS_04217

Openbaar domein - omgevingsvergunning voor het vellen van bomen ongunstig.

27

2020_CBS_03607

Openbaar domein - standplaatsverbetering van stadsbomen - gunning.

28

2020_CBS_02945

Openbaar domein - Edgard De Smedtplantsoen - sanering van asbest
verontreinigde grond - gunning.

29

2020_CBS_03390

Openbaar domein - heraanleg voortuin van het Onze- LieveVrouwecollege - ontwerp - wijze van gunnen.

30

2020_CBS_04094

Openbaar domein - leveren en planten van bomen in voortuinzones ontwerp - wijze van gunnen.

31

2020_CBS_04102

Openbaar domein - plaatsen van een kunstwerk op de site Xaverianen goedkeuring voorontwerp - betaling voorschot.

32

2019_CBS_05319

Openbaar domein - boomverjonging 't Zand - Van den Berk - tweede
verrekening - naar gemeenteraad.

33

2020_CBS_00072

Eigendommen - verkoop perceel industriegrond - Monnikenwerve, met
toegang naast de bedrijfsuitbating Monnikenwerve 187.

34

2020_CBS_04049

Eigendommen - inhuur perceeltje grond school Jan Fevijn voor
plaatsing fietstrommels - goedkeuring bruikleenovereenkomst.

35

2020_CBS_04161

Eigendommen - precair gebruik grond Venetiëstraat Zeebrugge voor
groene ontmoetingsruimte - goedkeuring gebruiksvergunning.

36

2020_CBS_04031

Eigendommen - verkoop oppervlakte van 17 m² grond en vestigen van
erfdienstbaarheden ondergrondse infrastructuur, gelegen te Brugge,
Polderstraat, aan AQUAFIN nv - naar gemeenteraad.

37

2020_CBS_04048

Eigendommen - inhuur ex Casagebouw Fort Lapin - inhuur voor 1 jaar principiële goedkeuring.

38

2020_CBS_04059

Eigendommen - wederzijds gebruik infrastructuur Binnenstad vzw en
SNT t.b.v. Academie/KSO - goedkeuring gebruiksovereenkomst.

39

2020_CBS_03964

Financiën/fiscaliteit - belasting op het vervoeren van personen met een
politievoertuig - 5e kohier - aanslagjaar 2020.

40

2020_CBS_03965

Financiën/fiscaliteit - belasting op het vervoeren van personen met een
politievoertuig - 6e kohier - aanslagjaar 2020.

41

2020_CBS_03996

Financiën/fiscaliteit - ambtshalve ontheffingen - tweede verblijven en/of
algemene milieubelasting - aanslagjaar 2018.

42

2020_CBS_03991

Financiën/fiscaliteit - ambtshalve ontheffing tijdelijk gebruik openbare
weg - aj 2019 - Club Brugge NV.

43

2020_CBS_03990

Financiën/fiscaliteit - ambtshalve ontheffing tijdelijk gebruik openbare
weg - aj 2019 - Bikaï BVBA.

44

2020_CBS_03988

Financiën/fiscaliteit - ambtshalve ontheffing tijdelijk gebruik openbare
weg - aj 2019.
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45

2020_CBS_03931

Financiën/fiscaliteit - fiscaal bezwaarschrift tweede verblijven en/of
algemene milieubelasting 2019 - ongunstig.

46

2020_CBS_03987

Financiën/fiscaliteit - fiscaal bezwaarschrift tijdelijk gebruik openbare
weg 2019 - Buitengewoon VOF - onontvankelijk.

47

2020_CBS_03985

Financiën/fiscaliteit - fiscaal bezwaarschrift tijdelijk gebruik openbare
weg 2019 - Clarisse-Ketels BVBA - onontvankelijk.

48

2020_CBS_03974

Financiën/fiscaliteit - fiscaal bezwaarschrift - belasting op het vervoeren
van personen met een politievoertuig - ongunstig.

49

2020_CBS_03973

Financiën/fiscaliteit - fiscaal bezwaarschrift - belasting op het vervoeren
van personen met een politievoertuig - ongunstig.

50

2020_CBS_03971

Financiën/fiscaliteit - ambtshalve ontheffingen belasting op vervoer van
personen met een politievoertuig - aanslagjaar 2019 - niet betaald.

51

2020_CBS_04153

Financiën/thesaurie - verwerven van maximaal 3.698 aandelen Apt
Imewo Publi-T) - naar gemeenteraad.

52

2020_CBS_04114

Algemeen bestuur - kennisname standpunt Ethias + goedkeuren.

53

2020_CBS_04224

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

54

2020_CBS_04190

Algemeen bestuur - kennisname standpunt Ethias +goedkeuren.

55

2020_CBS_04115

Algemeen bestuur/geschillen - orgel OLV-kerk - aanstelling raadsman
voor advies overheidsopdracht.

56

2020_CBS_04133

Algemeen bestuur/geschillen - aanstelling raadsman (ratificatie).

57

2020_CBS_04167

Algemeen bestuur/geschillen - weigering voltrekken huwelijk aanstellen raadsman.

58

2020_CBS_04051

Algemeen bestuur/geschillen - verkoop Hof Sebrechts.

59

2020_CBS_04151

Overheidsopdrachten - raamcontract duurzaam kantoormateriaal - naar
gemeenteraad.

60

2020_CBS_04168

Overheidsopdrachten - strategisch, gecoördineerd en duurzaam
aankoopbeleid voor de Stad Brugge.

FRANKY DEMON
61

2020_CBS_04134

DRO/sector Unesco - Ezelstraat 8/8A - renoveren van een woning kennisname beslissing deputatie - geen hoger beroep.

62

2020_CBS_04171

DRO/sector Unesco - Stijn Streuvelsstraat 59 – Koninklijke en
Prinselijke Hoofdgilde Sint-Joris Stalen Boog - verbouwen en exploiteren
van een schuttersgilde.

63

2020_CBS_04186

DRO/sector Unesco - Markt 3 - Provincie West- Vlaanderen verbouwen, restaureren en exploiteren 'Provinciaal Hof' - beslissing
deputatie beroep - kennisname.

64

2020_CBS_04173

DRO/sector Unesco - Ezelstraat 65 - verbouwen van een
eengezinswoning.

65

2020_CBS_04121

DRO/sector Unesco - Sasplein 8 - wijzigen functie van horecazaak naar
woonunit - weigering.

66

2020_CBS_04180

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

67

2020_CBS_04184

DRO/sector Unesco - betaling fase 4 deelplan Sint- Gillis.

68

2020_CBS_04277

DRO/sector Unesco - Philipstockstraat 37 - inrichten van een
bijkomende gastenkamer - weigeren.

69

2020_CBS_04213

DRO/sector Noord - Sint-Pietersnoordstraat 40A -
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wijkgezondheidscentrum De Bruggen - tijdelijk plaatsen van een
container als wachtzaal - kennisname.
70

2020_CBS_04261

DRO/sector Noord - Smallestraat - Bevax bvba - verkavelen voor
aanleg van 56 kavels met wegenaanleg - afvaardiging hoorzitting
deputatie na arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen.

71

2020_CBS_04139

DRO/sector Noord - Oostendse Steenweg 221 - 't Speienhof - bouwen
loods en exploiteren kippenfokkerij - kennisname beslissing deputatie geen hoger beroep.

72

2020_CBS_04095

DRO/sector Noord - Pathoekeweg 11 - Sligro - bouwen van een nieuwe
groothandelszaak (opslag-, kantoor-, groothandelsruimte) + parking Raad voor Vergunningsbetwistingen - vaststelling afstand van geding.

73

2020_CBS_04266

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

74

2020_CBS_04269

DRO/sector Noord - Margareta van Oostenrijkstraat 2 - International
Car Operators - uitbreiden, verharden, inrichten en exploiteren terrein
ICO Bastenaken Terminal (fase 5).

75

2020_CBS_04223

DRO/sector West - Ter Beke 17 - wijzigen functie zonder verbouwing en
exploiteren warmtepomp.

76

2020_CBS_04226

DRO/sector West - Diksmuidse Heerweg 658 - renoveren van
bijgebouwen.

77

2020_CBS_04231

DRO/sector West - Gistelse Steenweg 365-375 - Westhoekvillas bouwen meergezinswoning ter vervanging van 5 verouderde
rijwoningen.

79

2020_CBS_04233

DRO/sector Oost - Moerkerkse Steenweg 58 - regulariseren van een
vakantiewoning - weigeren.

80

2020_CBS_04248

DRO/sector Oost - Maalse Steenweg 216 - Leopold Debruynestraat 99 Lidl Belgium GmbH und Co.KG - verbouwen en exploiteren supermarkt.

81

2020_CBS_04235

DRO/sector Oost - Astridlaan 57, 8310 Brugge - bouwen van een
eengezinswoning - een bestaand bijgebouw slopen.

82

2020_CBS_04169

DRO/woondienst - Gieterijstraat 2 bus 1 - schrapping
leegstandsregister.

83

2020_CBS_04034

DRO/woondienst - Beenhouwersstraat 12 - schrapping uit
leegstandsregister en opnemen als tweede verblijf, en beroep tegen
opname in het leegstandsregister.

84

2020_CBS_04036

DRO/woondienst - Calvariebergstraat 52 - opname leegstandsregister.

85

2020_CBS_04071

DRO/woondienst - Rijselstraat 66 - opname verwaarlozingsregister.

86

2020_CBS_04077

DRO/woondienst - Groeninge 1 (woongedeelte) - opname
leegstandsregister.

87

2020_CBS_04082

DRO/woondienst - Vlamingstraat 92 - opname leegstandsregister.

88

2020_CBS_04089

DRO/woondienst - Astridlaan 134 - opname verwaarlozingsregister.

89

2020_CBS_04093

DRO/woondienst - Zuidzandstraat 56 - opname verwaarlozingsregister.

90

2020_CBS_04103

DRO/woondienst - Eekhoutstraat 23 (woongedeelte) - opname
leegstandsregister.

91

2020_CBS_04107

DRO/woondienst - Dudzeelse Steenweg 15 - opname
leegstandsregister.

92

2020_CBS_04108

DRO/woondienst - Dudzeelse Steenweg 28 (woongedeelte) - opname
leegstandsregister.
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93

2020_CBS_04109

DRO/woondienst - Dudzeelse Steenweg 76 bus 2 - opname
leegstandsregister.

94

2020_CBS_04181

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

95

2020_CBS_04219

DRO/woondienst - opknappremie - toekenning premies.

96

2020_CBS_04183

Leefmilieu - aktename meldingen klasse 3 - cfr. omgevingsdecreet.

97

2020_CBS_04124

Leefmilieu - kennisgeving beslissing Provincie West- Vlaanderen over de
omgevingsvergunningsaanvraag van nv Varo Energy Tankstorage voor
veranderen van een brandstoffenopslag.

98

2020_CBS_04126

Leefmilieu - kennisgeving beslissing Provincie West- Vlaanderen over de
omgevingsvergunningsaanvraag van nv AC Materials voor uitbreiding
exploitatie van een bouw- en sloopafvalverwerkend bedrijf.

99

2020_CBS_04041

leefmilieu - kennisgeving beslissing Provincie West- Vlaanderen over
het verzoek tot bijstellen milieuvoorwaarden m.b.t.
omgevingsvergunning van Bio Oil Recycling cvba.

100

2020_CBS_04096

Leefmilieu - ondertekening verklaringen onafhankelijkheid,
onpartijdigheid en integriteit betrokkenen werking stadslabo i.f.v. ISO
norm 17025:2017 § 4.1.2 en 4.2.4.

101

2020_CBS_04075

Leefmilieu - kennisname meetresultaten hoogspanningskabel strand
Zeebrugge.

102

2020_CBS_03832

Sportdienst - lesgevers seniorensportacademie - goedkeuring ontwerp
en wijze van gunnen.

103

2020_CBS_03953

Sportdienst - jubileum 50-jarig bestaan vinkenzetvereniging De
Molenzangers Brugge.

104

2020_CBS_04067

Sportdienst - medewerking aan activiteit 'oog voor sport' van gemeente
Jabbeke.

105

2020_CBS_03589

Sportdienst - sportcentrum Koolkerke/St-Jozef - verdere uitwerking.

PHILIP PIERINS
106

2020_CBS_04118

Taxivergunningen - aanvraag bestuurderspas vanaf 2020 - beslissing
Minister Peeters in beroep - aflevering bestuurderspas.

107

2020_CBS_04125

Taxivergunningen - aanvraag bestuurderspas vanaf 2020 - beslissing
minister Peeters in beroep - aflevering bestuurderspas.

108

2020_CBS_04045

Toerisme - reactivering stedelijk bezoek - extra acties met media op het
eigen land.

109

2020_CBS_03296

Toerisme - wifi in de onthaalkantoren van Visit Bruges.

ANN SOETE
110

2020_CBS_03949

Onderwijs - SNT - personeelsbesluiten.

111

2020_CBS_04042

Onderwijs - DKO - personeelsbesluiten.

112

2020_CBS_04156

Onderwijs - SNT - kandidatuur van een levend model vanaf 1
september 2020 tot einde schooljaar.

113

2020_CBS_03880

Onderwijs - Academie DKO - kandidaturen van levende modellen
schooljaar 2020-2021.

114

2020_CBS_04057

Onderwijs - SNT - wijziging evaluatiereglement m.i.v. 1 september
2020 - goedkeuring - naar gemeenteraad.

115

2020_CBS_04147

Onderwijs - stedelijk onderwijs - personeel.

116

2020_CBS_04026

Bevolking - ambtelijke afvoering uit het bevolkings-, wacht- en
vreemdelingenregister.
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117

2020_CBS_04065

Bevolking - toekennen niet-mededeelbaar adres - goedkeuren.

NICO BLONTROCK
118

2020_CBS_04198

Musea - kennisgeving mislukking aankoop van een paneelschilderij van
Pieter I of Antonius Claeissens op veiling van Neumeister München op
24 september 2020.

119

2020_CBS_04099

Musea - bruikleenstop in functie van verhuisbewegingen.

120

2020_CBS_03767

Musea - artistieke samenwerking in het kader van de tentoonstelling
Nele Van Canneyt - goedkeuren.

121

2020_CBS_04212

Musea - gedeeltelijke aankoop van een schilderij van Antonius
Claeissens - rechtzetting belastingvoet.

122

2020_CBS_03995

Musea - gunning aanbesteding fotografie werken op papier, schilderijen
en driedimensionale objecten collectie Musea Brugge.

123

2020_CBS_03541

Cultuurbeleidscoördinator - grootouders voor het klimaat regio Brugge projectsubsidie "klappen op de trappen".

124

2020_CBS_04023

Cultuurbeleidscoördinator - Noodfonds Vrije Tijd - vastleggen subsidies.

125

2020_CBS_04043

Cultuurcentrum - opschorten betaling horecaconcessies cultuurcentrum
tijdens coronacrisis - juni/juli/augustus.

126

2020_CBS_03860

Bibliotheek - toewijzing opdracht 2 percelen collectieaankoop.

127

2020_CBS_04211

Bibliotheek - verrekening vernieuwing website Guido Gezelle.

MINOU ESQUENET
128

2020_CBS_02938

PB/gebouwen - schilderen van het buitenschrijnwerk aan het
Gezellehuis, Rolweg 64 - goedkeuren gunning.

129

2020_CBS_04078

PB/gebouwen - afbraak hoenderhokken, Zeeweg 88 - ontwerp - wijze
van gunnen - goedkeuring.

130

2020_CBS_03490

PB/gebouwen - onderhoudscontract Comtec tot het onderhouden en
nazien van guillotinepoorten en brandwerende deuren in diverse
stadsgebouwen - verrekening 1.

131

2020_CBS_01142

PB/gebouwen - raamcontract voor periodiek onderhoud van de
brandblusmiddelen, diverse stadsgebouwen.

132

2020_CBS_03924

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

133

2020_CBS_03934

PB/gebouwen - herstellen rottende balk na afbrokkelend pleisterwerk,
Vismarkt - goedkeuren ontwerp, wijze van gunnen, lastvoorwaarden en
gunning.

134

2020_CBS_04132

Leefmilieu/energie - input advies aan VVSG omtrent warmtenetten.

135

2020_CBS_04135

Leefmilieu/energie - wedstrijd Zorgenvoormorgen.

136

2020_CBS_03994

Leefmilieu/energie - uitbreiding opdracht Bruggenbouwers i.f.v. opmaak
klimaatplan met participatieluik.

137

2020_CBS_03967

Informatica - migratie Skype naar Teams - goedkeuren.

138

2020_CBS_04253

Informatica - cloud toepassing facility beheer (MCS) aanvulling goedkeuren.

139

2020_CBS_02626

PB/elektromechanica - onderhouden, inspecteren en in stand houden
van de trekkeninstallatie Stadsschouwburg door Cue Support.

140

2020_CBS_04005

IDPBW - huren, wassen, onderhouden van werkkledij, diverse
stadsdiensten - verlenging contract.
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PABLO ANNYS
141

2020_CBS_03580

Werk en ondernemen - aanvraag toelage impulsbeleid (winkelconcept) Petite Brunette - Sint-Jakobsstraat 56 - niet toekennen.

142

2020_CBS_03936

Werk en Ondernemen - aanvraag toelage innovatieve handelstools webwinkel - Agence Van den Abeele - Noordzandstraat 24 - niet
toekennen.

Te bespreken
DIRK DE FAUW
143

2020_CBS_03557

Mobiliteit - spooroverwegen Sint-Andries - princiepsstandpunt.

144

2020_CBS_04120

Mobiliteit - stopzetting overheidsopdracht Handhaving Parkeren.

145

2020_CBS_04138

Mobiliteit - uitbesteding parkeercontrole - ontwerp - wijze van gunnen goedkeuring - naar gemeenteraad.

146

2020_CBS_04208

Ombudsdienst - 7 klachten - kennisgeving.

MATHIJS GODERIS
147

2020_CBS_04112

Jeugddienst - aanvulling projectoproep speelrelance 2020.

MERCEDES VAN VOLCEM
150

2020_CBS_04038

Openbaar domein - studieopdracht zwerfvuilproblematiek Zeebrugge toewijzing - aanvaarde factuur.

151

2020_CBS_04257

Openbaar domein - Walweinstraat - princiepsbeslissing bijkomende
herinrichtingswerken.

153

2020_CBS_04046

Eigendommen - Sint-Pieterskaai 37 - toepassing bijzondere
voorwaarden verkoopakte - te beslissen.

155

2020_CBS_04072

Algemeen bestuur - TMVS - buitengewone algemene vergadering van 8
december 2020 - vaststellen mandaat voor de vertegenwoordiger.

FRANKY DEMON
156

2020_CBS_04185

DRO/sector Unesco - Annuntiatenstraat 29 - regulariseren van uitbouw
toilet en wijzigen van functie naar 2 gastenkamers - weigeren.

157

2020_CBS_04225

DRO/sector Unesco - Kersenboomstraat 4 - Faro Real Estate verbouwen van bestaande eengezinswoning.

158

2020_CBS_04229

DRO/sector West - Dirk Martensstraat 14 - Continental Gym - inrichten
van een GYM.

159

2020_CBS_04207

DRO/sector Oost - Nijverheidsstraat 27+ - gelijkvloers uitbreiden van
bestaande loods, toevoegen van kantoorruimte op verdieping, inrichten
van 2 parkeerplaatsen en regulariseren van rooien van bomen.

160

2020_CBS_04250

DRO/sector Oost - Camiel Van den Busschestraat 105 - schilderen van
de voorgevel.

161

2020_CBS_04230

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Bubbles Up voor een afwijking op
de geluidsnormen voor een optreden van SWOOP op zondag 11 oktober
2020 aan de stopplaats van de boot 'Lamme Goedzak' - niet toestaan.

162

2020_CBS_04073

Sportdienst - Interbad - werken plafond en impact op exploitatie.

ANN SOETE
163

2020_CBS_04263

Onderwijs - Stedelijke Academie - Kunsthumaniora - personeel.
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MINOU ESQUENET
164

2020_CBS_03819

PB/gebouwen - Centrale Garage, Peter Benoitlaan 50 - kennisnemen
van de veiligheidsproblematiek gebouw & principiële beslissing
toekomst gebouw.

Aanvullende agenda
DIRK DE FAUW
165

2020_CBS_04129

Vergunningen - vraag van Bubbles up Boat voor de organisatie van
'Bubbles up Boat' op zondag 11 oktober 2020 aan de Noorweegse Kaai
ter hoogte van de aanlegsteiger Lamme Goedzak - weigeren.

166

2020_CBS_03756

Vergunningen - vraag van Koninklijke Veloclub Panne Sportief vzw officieuze start op 't Zand van de wielerwedstrijden 'Dames Elite World
Tour' op dinsdag 20 oktober 2020 en 'Heren Elite World Tour' op
woensdag 21 oktober 2020.

FRANKY DEMON
167

2020_CBS_04294

DRO/directie en algemene zaken - lijst omgevingsvergunningen.

168

2020_CBS_04317

DRO/sector Noord - Stationsstraat 73 - Mediageuzen - regulariseren
van een uithangbord - weigeren.

Valreepagenda
MERCEDES VAN VOLCEM
169

2020_CBS_04320

Eigendommen - Dirk Martensstraat 4 - verkoop door CBRE voor NV
Wholesale Retail Estate.

MINOU ESQUENET
170

2020_CBS_04322

Leefmilieu/energie - oproep jaarlijkse deelname Nacht van de Duisternis
- 10 oktober 2020.
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