College van Burgemeester en Schepenen
Besluitenlijst

Zitting van 22 maart 2021

DIRK DE FAUW
1

2021_CBS_00866

Mobiliteit - fietsverbinding Sint-Michielsestraat - Vaartdijkstraat:
goedkeuring unieke verantwoordingsnota.

2

2020_CBS_04876

Mobiliteit - beleidskader fietsparkeren.

3

2021_CBS_00919

Vergunningen - vraag voor het organiseren van Brighton Darklee
filmprojectie op de gevel van de Tank, Burg 4, van vrijdag 02 t/m
zondag 04 april 2021 van 20u tot 23u – gezien evolutie covid kan
evenement niet doorgaan.

4

2021_CBS_00910

Vergunningen - vraag van Het Entrepot i.s.m. Cultuurcentrum voor de
organisatie van 'Memorial paviljoen URB 2020-2021' op het plein voor
de Stadsschouwburg van vrijdag 9 april t.e.m. zondag 18 april 2021.

5

2021_CBS_01008

Vergunningen - vraag van Cultuurcentrum voor de organisatie van Bar
Literair in de tuin van het Guido Gezellemuseum, Rolweg 4, op zondag
02 mei 2021 van 10u tot 20u.

6

2021_CBS_00588

Vergunningen - vraag van De Driehoek - organiseren van 't speelveld
en workshops voor kinderen aan de plas in de Blankenbergse Dijk in
Sint-Pieters van 12 mei tot en met 5 september 2021.

7

2021_CBS_00386

Vergunningen/evenementen - vraag van feestcomité Pleinfeesten om in
samenwerking met Stripfestival Brugge een stripboekenmarkt te
organiseren op zaterdag 26 juni 2021 op het Kennedyplein.

8

2021_CBS_00517

Vergunningen/evenementen - organisatie POPUP-ZOMERBAR
Joy@KoudeKeuken vanaf 1 juli tot en met 15 augustus 2021.

9

2021_CBS_01223

Communicatie en citymarketing - bedeling Stadsgids 2021 - wijziging.

10

2021_CBS_00316

Public relations en onthaal - Saint George's Day - vrijdag 23 april 2021
- 10u.

11

2021_CBS_00977

Noord-Zuiddienst - subsidiëring van lidorganisaties van de NoordZuidraad - werkjaar 2020.

12

2021_CBS_00980

Diversiteitsdienst - subsidiëring van Brugse (zelf)organisaties en
vrijwilligersgroepen gericht op integratie en diversiteit - werkjaar 2020.

13

2021_CBS_00871

Strategische cel - aanvraag burgerbudget - organisatie van een
buurtverbindend activiteitenprogramma in de Koude Keuken toekennen van een burgerbudgetsubsidie.

14

2021_CBS_01228

Noodplanning - gebruik borden campagnes 11.11.11 en eenzaamheid
n.a.v. covid19 voor verhogen vaccinatiebereidheid.

MATHIJS GODERIS
15

2021_CBS_01159

Jeugddienst - toewijzing kamptransport 2021.

16

2021_CBS_00653

Jeugddienst - organisatie Buitenspeelmaand en Buitenspeeldag 2021.

MERCEDES VAN VOLCEM
17

2021_CBS_00968

Openbaar domein - speelpleincontrole - derde verlenging.

18

2021_CBS_01136

Openbaar domein - TMVW - aanstellen dienstverlener voor
studieopdrachten via raamovereenkomst t.b.v. projecten op het
grondgebied van Zone Brugge - gunningsverslag ter kennisgeving.

19

2021_CBS_00887

Openbaar domein - aankoop en levering van doorzaaimachine en kleine
hakselaar - aanvaarde factuur - toewijzing.
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20

2021_CBS_00944

Openbaar domein - haalbaarheidsstudie aanleg gescheiden
rioleringsstelsel langs tracé warmtenet in de Brugse binnenstad.

21

2021_CBS_00938

Openbaar domein - wijk Knotwilgenlaan - aanstellen
afkoppelingsdeskundige via Farys.

22

2021_CBS_00969

Openbaar domein - omgevingsvergunning voor het vellen van twee
eiken - ongunstig.

23

2021_CBS_00752

Openbaar domein - raamovereenkomst voor het onderhoud van
grachten en onbevaarbare waterlopen 2021-23 in sectoren Oost, West
en Noord - gunning.

24

2021_CBS_01262

Algemeen bestuur - arbeidsongeval - kennisname standpunt Ethias +
goedkeuren.

25

2021_CBS_01272

Financiën/fiscaliteit - belasting op het verstrekken van logies - aj 2020 1ste kohier 2de sem. - vaststellen en goedkeuren.

26

2021_CBS_01199

Financiën/fiscaliteit - belasting op de huis-aan-huisverspreiding van
niet-geadresseerde drukwerken - aj 2020 - kohier vaststellen en
goedkeuren.

27

2021_CBS_00192

Financiën/fiscaliteit - belasting op de tweede verblijven en/of algemene
milieubelasting - aj 2020 - indeling vakantiewoningen.

28

2021_CBS_01020

Financiën/fiscaliteit - belasting op het vervoeren van personen met een
politievoertuig - aanslagjaar 2020 - kohier vaststellen en goedkeuren.

FRANKY DEMON
29

2021_CBS_01226

Omgevingsvergunning - Centrum - Cordoeaniersstraat 2 &
Philipstockstraat 11 - Bruges Trading BVBA - plaatsen verlichting aan
gevels (regularisatie) - weigeren.

30

2021_CBS_01245

Omgevingsvergunning - Centrum - Mariastraat 12-14 - verbouwen van
de winkel.

31

2021_CBS_01266

Omgevingsvergunning - Sint-Pieters - Sint-Pietersmolenwijk - IVBO uitbreiden warmtenetwerk.

32

2021_CBS_01261

Omgevingsvergunning - Sint-Pieters - Blankenbergse Steenweg 420/17
- Jumpsquare - plaatsen van publiciteit aan de voorgevel en een
infobord aan de achtergevel in functie van laden en lossen - weigeren.

33

2021_CBS_01241

Omgevingsvergunning - Sint-Pieters - Ruddershove 1 (WZC De
Vliedberg) - OCMW Brugge - oprichten van bijgebouw (berging).

34

2021_CBS_01265

Omgevingsvergunning - Sint-Jozef - Emile en Dora Rommelaerestraat
16 - plaatsen van een tuinhuis - weigeren.

35

2021_CBS_01229

Omgevingsvergunning - Sint-Andries - Lange Muntstraat 16 verbouwen en uitbreiden van bestaande eengezinswoning.

36

2021_CBS_01231

Omgevingsvergunning - Sint-Andries - Dirk Martensstraat 2 bus 9 verbouwen en uitbreiden (regulariseren) bedrijfsunit en exploiteren
drukkerij.

37

2021_CBS_01195

Omgevingsvergunning - Sint-Andries - Zeeweg 58 - Terry Construct
bvba - verkavelen in 4 loten voor open bebouwing met wegenis kennisname arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen verkavelingsvergunning vernietigd - nieuwe beslissing deputatie nodig mandatering jurist DRO.

38

2021_CBS_01253

Omgevingsvergunning - Assebroek - Baron Ruzettelaan 110-116 Sabijac Bouwteam - slopen van de bestaande bebouwing m.u.v. de
voorgevel van het pand 110 (voorheen 108-110) en het bouwen van 13
appartementen en 2 woningen - weigeren.

39

2021_CBS_01263

Omgevingsvergunning - Assebroek - Gulden-Peerdenstraat 127 -
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bekomen van een machtiging voor de opmaak van bouwplannen voor
zijn eigendom.
40

2021_CBS_01271

Omgevingsvergunning - Sint-Kruis - Zilversparrenstraat 72 - wijzigen
functie berging naar hondenkwekerij (regularisatie) en exploiteren
hondenkwekerij - weigeren.

41

2021_CBS_01256

Omgevingsvergunning - Sint-Kruis - Markiesstraat 28 - slopen erker en
bouwen veranda.

42

2021_CBS_01220

Omgevingsvergunning - Sint-Kruis - Petronilla van Outryvestraat 4 plaatsen van een zwembad en verharding + exploiteren warmtepomp.

43

2021_CBS_01183

Omgevingsvergunning - Sint-Kruis - Maalse Steenweg 231 - Ververs
Reclame BVBA - slopen van de bestaande woning en de bijgebouwen en
het bouwen van een nieuw gebouw (atelierruimte met kantoor) kennisname beslissing Deputatie (beroepsprocedure) - vergunnen met
voorwaarden.

44

2021_CBS_01255

Omgevingsvergunning - Sint-Kruis - Petronilla van Outryvestraat 3 plaatsen van houten afsluiting - kennisname beslissing Deputatie
(beroepsprocedure) - aktename afstand van beroep.

45

2021_CBS_01238

Omgevingsvergunning - Zeebrugge - Pieter Troostlaan - C.RO Ports
Zeebrugge - verharden en inrichten van een terrein en uitbreiding van
de bestaande exploitatie.

46

2021_CBS_01244

Omgevingsvergunning - Zeebrugge - Barlenhuisstraat 2 - C.RO Ports
Zeebrugge - plaatsen van containers voor sociale lokalen.

47

2021_CBS_01187

Omgevingsvergunning - Dudzele - Westkapelse Steenweg 99 verbouwen en exploiteren van een schapen- en rundveebedrijf kennisname beslissing Deputatie (beroepsprocedure) - weigering.

48

2021_CBS_01178

Omgevingsvergunning - Dudzele - Onze-Lieve-Vrouweader - Top-Mix aanleggen en exploiteren inrichting voor verwerken van bouw- en
sloopafval en tussentijdse opslag uitgegraven bodem - kennisname
beslissing Deputatie.

49

2021_CBS_01216

Omgevingsvergunning - De Watergroep - hervergunning van een
grondwaterwinning - advies aan de GOVC - Vlaamse Regering na arrest
Raad voor Vergunningsbetwistingen.

50

2021_CBS_01194

Omgeving - Handhaving - geluidsmetingen Blankenberge.

51

2021_CBS_01108

Omgeving - Handhaving - aanvraag voor een afwijking op de
geluidsnormen voor filmprojecties op de gevel van De Tank, Burg 4,
van vrijdag 2 april tot zondag 4 april 2021, telkens van 20u tot 23u30 gezien evolutie covid kan evenement niet doorgaan.

52

2021_CBS_01251

Omgeving/Wonen - Arsenaalstraat 33 - schrapping leegstandsregister.

53

2021_CBS_01121

Omgeving/Wonen - Koude-Keukenstraat 5 bus 2 - opname
leegstandsregister.

54

2021_CBS_01032

Omgeving/Wonen - Baron Ruzettelaan 144 (woongedeelte) - opname
leegstandsregister.

55

2021_CBS_01033

Omgeving/Wonen - Baron Ruzettelaan 144 (handelsgedeelte) - opname
leegstandsregister.

56

2021_CBS_01030

Omgeving/Wonen - Lorreinendreef 49 - opname leegstandsregister.

57

2021_CBS_01031

Omgeving/Wonen - Leenhof 32 - opname leegstandsregister.

58

2021_CBS_01275

Omgeving/Wonen - opknappremie - toekenning premies.

PHILIP PIERINS
59

2021_CBS_01129

Toerisme - ArrivalGuides samenwerking - goedkeuren.
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60

2021_CBS_01280

Toerisme - Vakantiekrant 2021 - goedkeuren.

ANN SOETE
61

2021_CBS_01182

Onderwijs - DKO - personeelsbesluiten.

62

2021_CBS_00575

Onderwijs - Academie voor Schone Kunsten - DKO - vaste benoemingen
per 01.01.2021 (verlofstelsels).

63

2021_CBS_00574

Onderwijs - Academie voor Schone Kunsten - DKO - vaste benoemingen
per 01.01.2021 (reguliere vacante uren).

64

2021_CBS_01085

Onderwijs - SNT - investering in divers informaticamateriaal via het
raamcontract met Realdolmen.

65

2021_CBS_01239

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

66

2021_CBS_01188

Bevolking - huwelijksjubilea april 2021.

67

2021_CBS_01189

Bevolking - hernummering huisnummers.

68

2021_CBS_01191

Bevolking - hernummering en toekenning busnummers.

69

2021_CBS_01172

Bevolking - straatbenaming - sluiting openbaar onderzoek en definitieve
goedkeuring - naar gemeenteraad.

NICO BLONTROCK
70

2021_CBS_01126

Cultuurbeleidscoördinator - Theater Melanie - subsidie
toneelvoorstelling "Huys".

71

2021_CBS_01252

Cultuurbeleidscoördinator - projectsubsidie organiseren
overzichtstentoonstelling 2021 in Grootseminarie te Brugge.

72

2021_CBS_01281

Musea - Groeningemuseum - tentoonstelling 'Lemon Drizzle’ - gunnen
opdracht 'conceptvorming, ontwerp, produceren en uitvoeren
scenografie tentoonstelling, inclusief grafische begeleiding (ontwerpen,
drukken en leveren van bijschriften en een introductietekst)'.

73

2021_CBS_01181

Musea - uitbreiding aanbod voor groepen via samenstelling diverse
gidsenploeg.

74

2021_CBS_01300

Musea - uitbreiding mobiele verkooppunten ticketing voor de
paasvakantie.

75

2021_CBS_01171

Archief - hernemen uitgestelde organisatie Erfgoedtentoonstelling 'Ik
was 18 in '80 in Brugge'.

MINOU ESQUENET
76

2020_CBS_03450

PB/gebouwen - restauratie van de kiosk in het Arentshof, Dijver 16 toewijzing.

77

2021_CBS_00651

PB/gebouwen - restauratie van gevels en daken, politiecommissariaat,
Kartuizerinnenstraat 4 - aanstellen van een ingenieur voor
ondersteuning van stabiliteitsingrepen - regularisatie van factuur voor
reeds uitgevoerde diensten.

78

2021_CBS_01185

PB/gebouwen - Brugse Vrije, Burg 11 - opfrissingswerken en aankoop
meubilair voor multifunctionele zalen Brugse Vrije en conferentiezaal
Stadhuis - toewijzing.

79

2021_CBS_01165

PB/schoonmaak - ratificatienota koffietoestellen Huis van de Bruggeling.

80

2021_CBS_00078

PB/schoonmaak - contract met de firma Aneca tot het reinigen en
vervangen van vloermatten in diverse stadsgebouwen.

81

2021_CBS_01151

Drukkerij en economaat - verlenging van lopende abonnementen.
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PIETER MARECHAL
82

2021_CBS_00789

Personeel & organisatie - formatie cluster cultuur- aanpassing
personeelsformatie - budgetneutraal.

PABLO ANNYS
83

2021_CBS_00911

Werk en ondernemen - aanvraag toelage gevelrenovatie - Steenstraat
71.

84

2021_CBS_01112

Strategische cel - lancering shoppingmagazine.

Te bespreken
DIRK DE FAUW
85

2021_CBS_00860

Vergunningen - Feestcomité Sint-Kruis, bijkomende vragen omtrent het
coronaproof organiseren van Sint-Kruis kermis op zaterdag 18
september en zondag 19 september 2021.

86

2020_CBS_03570

Hoofdcoördinator - resultaten opgeleverd eindrapport conceptstudie (in
samenwerking met Vlaams Team Stedenbeleid) - "Stadssite
'Tempelhof/De Dijk' Sint-Pieters als hefboom voor meer sociale
cohesie".

MERCEDES VAN VOLCEM
88

2021_CBS_01179

Openbaar domein - Dampoortkwartier - vervuilde grond in de Korte
Sportstraat - principedossier.

89

2021_CBS_01177

Openbaar domein - Bloemenwijk - impactberekening neerslaggestuurde
aansturing pompen op hemelwaterputten - bijkomende
hydronautstudie.

FRANKY DEMON
90

2021_CBS_01235

Omgevingsvergunning - Centrum - Oude Gentweg 39 - inwerken van
leidingen in zijgevel voor plaatsen airco-buitenunit op binnenkoer en
hervoegen en herschilderen van gevels.

91

2021_CBS_01233

Omgevingsvergunning - Centrum - Langerei 30 - plaatsen van een
terrasvloer bij een horecazaak - weigeren.

92

2021_CBS_01242

Omgevingsvergunning - Sint-Jozef - Pannebekestraat 62 - inrichten van
gastenkamers (regularisatie).

93

2021_CBS_01246

Omgevingsvergunning - Sint-Michiels - Kervyndreef 43 - regulariseren
uitbreiding eengezinswoning.

94

2021_CBS_01221

Omgevingsvergunning - Sint-Andries - Grote Moerstraat 107 - bouwen
van een poolhouse/tuinberging (vergunnen), zwembad (vergunnen) en
carport (weigeren).

95

2021_CBS_01225

Omgevingsvergunning - Sint-Andries - Zandstraat 76 - functiewijziging
van handel met woonst naar traiteurszaak met consumptiemogelijkheid
en woonst - weigeren.

96

2021_CBS_01240

Omgevingsvergunning - Assebroek - Tulpenstraat 11 - Woningbouw
Blomme - bouwen van 7 eengezinswoningen - weigeren.

97

2021_CBS_01184

Omgevingsvergunning - Assebroek - Molenstraat 143-155 - Pyloon
bvba - bouwen van 5 nieuwe eengezinswoningen, renovatie van een
woning, aanleg buitenruimte in gedeelde gemeenschap - kennisname
beslissing Deputatie na arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen vergunnen met voorwaarden - hoger beroep - aanstellen raadsman.

98

2021_CBS_01224

Omgevingsvergunning - Sint-Kruis - Karel van Manderstraat 54 Tandartsenpraktijk Leroy - vervangen van een lichtstraat door plat dak
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en opsplitsen bestaand terras.
99

2021_CBS_01227

Omgevingsvergunning - Sint-Kruis - Moerkerkse Steenweg 58 inrichten van gastenkamers.

100

2021_CBS_01243

Omgevingsvergunning - Zeebrugge - Zeedijk - inrichten raamverkoop
en sanitaire unit beach club Banana Moon.

101

2021_CBS_01219

Omgevingsvergunning - Dudzele - Sint-Lenardsstraat 4 - wijzigen
functie van eengezinswoning naar vakantiewoning mits uitsluiting van
het plaatsen van opschriften aan voorgevel.

PHILIP PIERINS
102

2021_CBS_01283

Toerisme - heropening infokantoren toerisme.

PABLO ANNYS
103

2021_CBS_01210

Werk en ondernemen - Meifoor 2021 - principiële goedkeuring opstart
voorbereidingen – gezien covid geen toelating.

Aanvullende agenda
DIRK DE FAUW
104

2021_CBS_01317

Vergunningen -dansen op de Vismarkt elke donderdag, zaterdag en
zondag in juli en augustus 2021 - principiële goedkeuring.

MERCEDES VAN VOLCEM
105

2021_CBS_01247

Openbaar domein - waterdoorlaatbare opritten in de Diksmuidse
Heerweg.

FRANKY DEMON
106

2021_CBS_01303

Omgevingsvergunning - lijst met aanvragen.

107

2021_CBS_01218

Omgevingsvergunning - Sint-Andries - beroep tegen
omgevingsvergunning stad Brugge heraanleg wegenis Tillegemaanstellen raadsman.

108

2021_CBS_01316

Omgevingsvergunning - Sint-Kruis - Vijversgracht 9 -Lune NV verkavelen van perceel met oog op bouwen vrijstaande woning en
rooien van bomen - kennisname beroepen adviesvraag Deputatie.

109

2021_CBS_01310

Omgevingsvergunning - Sint-Kruis - De Mote 56 - bouwen van een
garage.

110

2021_CBS_01156

Omgeving/Wonen - Verbrand Nieuwland 6 - opnameleegstandsregister.

NICO BLONTROCK
111

2021_CBS_01204

Musea - programmatie take-over Kaap in het kader vanMind the Artist
– goedkeuren

Valreepagenda
MERCEDES VAN VOLCEM
112

2021_CBS_01345

Openbaar domein - ovale plantenbak op het Ankerplein.
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