College van Burgemeester en Schepenen
Besluitenlijst

Zitting van 10 mei 2021

DIRK DE FAUW
1

2021_CBS_00536

Mobiliteit - richtlijnen voor het opladen van elektrische en hybride
voertuigen door bewoners vanop een openbare parkeerplaats goedkeuren.

2

2021_CBS_01599

Mobiliteit - PCV-dossier Kruispoort.

3

2021_CBS_01600

Mobiliteit - basisbereikbaarheid: prioritaire halte- inrichting
gewestwegen en prioritaire inrichting mobipunten.

4

2020_CBS_04861

Mobiliteit - charter zwaar verkeer.

5

2021_CBS_01176

Mobiliteit - onderzoek parkeerplaatsen Jan Van Eyck.

6

2021_CBS_01552

Vergunningen - North Sea Swim Challenge in Zeebrugge op woensdag
21 juli 2021 van 7u tot 14u.

7

2021_CBS_01327

Vergunningen/terrassen - vastleggen richtlijnen voor horeca-uitbaters
verlichting op (plein-)terrassen en mogelijkheid aanleg
elektriciteitstoevoer voor verwarming.

8

2021_CBS_02016

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

9

2021_CBS_01894

Cel ambulante handel - vraag voor verkoop van Berlijnse bollen en
frisco's op strand Zeebrugge vanaf juni t.e.m. eind september 2021.

10

2021_CBS_01612

Strategische cel - St.-Pieters deelt het klimaat: projectsubsidie Koning
Boudewijnstichting voor een traject rond kwetsbare doelgroepen.

11

2021_CBS_00287

Europese cel - kennisname goedkeuring VLAIO Dossier 'ecosystemen
voor jong ondernemerschap in studentensteden' - TURBO en
ondertekening samenwerkingsovereenkomst.

12

2021_CBS_01613

Europese cel - ESF 528 oproep lokale partnerschappen voor jongeren project 10494 'k zien van tel - kennisname goedkeuring project en
ondertekening projectovereenkomst + partnerschapsovereenkomst naar gemeenteraad.

13

2021_CBS_02009

Noord-Zuiddienst - annulatie Feest in 't Park 2021.

14

2021_CBS_01810

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

15

2021_CBS_02013

Gemeenteraad - naamsverandering fractie 'sp.a de Brugse Lijst' naar
'Vooruit Brugge' - aktename.

MERCEDES VAN VOLCEM
16

2021_CBS_01546

Openbaar domein - raamovereenkomst aankoop, leveren en lossen van
bosgoed (2021-2024) - toewijzing.

17

2021_CBS_01844

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

18

2021_CBS_01847

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

19

2021_CBS_01838

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

20

2021_CBS_01830

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

21

2021_CBS_01834

Openbaar domein - omgevingsvergunning voor het vellen van bomen -
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voorwaardelijk gunstig.
22

2021_CBS_01829

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

23

2021_CBS_01292

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

24

2021_CBS_01835

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

25

2021_CBS_01832

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

26

2021_CBS_01837

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

27

2021_CBS_00739

Openbaar domein - Ronsaardbekestraat - aanpassen plantvakken en
vernieuwen voetpad.

28

2020_CBS_03579

Openbaar domein - aankoop gespecialiseerde pompinstallatie voor het
reinigen van veegwagens - ratificatienota.

29

2021_CBS_01548

Openbaar domein - raamovereenkomst voor het leveren en lossen van
betontegels en betonstraatstenen (2021- 2024) - voorstel - wijze van
gunnen - naar gemeenteraad.

30

2021_CBS_01768

Openbaar domein - raamovereenkomst aankoop aanhangwagens voorstel - wijze van gunnen - naar gemeenteraad.

31

2021_CBS_01883

Openbaar domein - Smedenpoort voetgangersbruggen - kennisname
onderzoek en goedkeuren vervolgstappen.

32

2021_CBS_01560

Eigendommen - indoor skatepark Grasdreef 5 - goedkeuring startdatum
concessieovereenkomst.

33

2021_CBS_01991

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen Medex goedkeuren.

34

2021_CBS_01602

Algemeen bestuur - IMEWO - algemene vergadering van 16 juni 2021
aanduiden vertegenwoordiger - naar gemeenteraad.

35

2021_CBS_01399

Algemeen bestuur - Zefier - algemene vergadering 10 juni 2021 vaststellen mandaat voor de vertegenwoordiger - naar gemeenteraad.

FRANKY DEMON
36

2021_CBS_01775

Omgeving CAD - verslag Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke
Ordening (GECORO) dd. 10.03.2021 - kennisname - naar
gemeenteraad.

37

2021_CBS_01776

Omgeving CAD - dagorde vergadering Gemeentelijke Commissie voor
Ruimtelijke Ordening (GECORO) d.d. 12.05.2021 - kennisname.

38

2021_CBS_01930

Omgevingsvergunning - aktenames meldingen cfr. Omgevingsdecreet maandoverzicht april 2021.

39

2021_CBS_01939

Omgevingsvergunning - Centrum - Gulden-Vlieslaan 27 - uitbreiden van
een bestaand kantoorgebouw.

40

2021_CBS_01995

Omgevingsvergunning - Sint-Pieters - Oostendse Steenweg 221 A - 't
Speienhof BV-E.A.Z. Wind BV - plaatsen van kleine windturbine (type
EAZ-Twaalf) - kennisname beslissing deputatie (eerste aanleg) weigering.

41

2021_CBS_01941

Omgevingsvergunning - Sint-Pieters - Blankenbergse Steenweg 99 Ducheyne bvba - verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning en
functie wijzigen naar eengezinswoning, kleinschalig restaurant,
opslagruimte bij een traiteurszaak en 2 appartementen + plaatsen van
publiciteit & omgevingsaanleg.
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42

2021_CBS_01947

Omgevingsvergunning - Sint-Jozef - Jules van Praetstraat 20 verbouwen van bestaande eengezinswoning + verbouwen van
bijgebouw.

43

2021_CBS_01958

Omgevingsvergunning - Sint-Michiels - Rijselstraat 126 - wijzigen van
de achtergevel.

44

2021_CBS_01938

Omgevingsvergunning - Sint-Andries - Varenslaan 20 - plaatsen van
een carport, vernieuwen oprit en plaatsen van een afsluiting - weigeren.

45

2021_CBS_01944

Omgevingsvergunning - Sint-Andries - Torhoutse Steenweg 284 omvormen woning tot tandartspraktijk.

46

2021_CBS_01961

Omgevingsvergunning - Sint-Andries - Legeweg 98 - Woningbouw
Blomme - bouwen van 9 eengezinswoningen.

47

2021_CBS_01960

Omgevingsvergunning - Sint-Andries - Bloemendalestraat 6 - bijstellen
milieuvoorwaarden m.b.t. plaatsen van een peilbuis bij een
grondwaterwinning bij een rundveeboerderij.

48

2021_CBS_01949

Omgevingsvergunning - Sint-Andries - Lieven Bauwensstraat 9 Kaasimport Jan Dupont NV - wijzigen lozingsvoorwaarden - adviesvraag
POVC - voorwaardelijk gunstig.

49

2021_CBS_01964

Omgevingsvergunning - Sint-Andries - Lieven Bauwensstraat 1+ - EG
Retail Belgium - aanpassen en aanbrengen van publiciteit - aanvraag
verlenging vergunning - weigeren.

50

2021_CBS_01756

Omgevingsvergunning - Sint-Andries - Robrecht van Vlaanderenlaan 66
- plaatsen van een airco op de voorgevel - kennisname beroep en
adviesvraag Deputatie.

51

2021_CBS_01907

Omgevingsvergunning - Sint-Andries - Doornstraat 11 - S&R (Lago) verzoek tot bijstelling milieuvoorwaarden - beslissing Raad voor
Vergunningsbetwistingen - wijzigen voorwaarden S&R.

52

2021_CBS_01948

Omgevingsvergunning - Sint-Andries - Nieuwe Sint- Annadreef verkavelen van bouwgrond voor open bebouwing en rooien boom weigeren.

53

2021_CBS_01928

Omgevingsvergunning - Sint-Andries - aanvraag van AVA Papierwaren
NV voor de opslag “type E” en verkoop van feestvuurwerk met max. 4
kg pyrotechnische sas.

54

2021_CBS_01942

Omgevingsvergunning - Assebroek - Michel van Hammestraat 112 verbouwen van een eengezinswoning van het driegeveltype.

55

2021_CBS_01966

Omgevingsvergunning - Assebroek - Zuiderakker 31 - slopen van een
deel van een clubhuis en het bouwen van een halfopen woning.

56

2021_CBS_01970

Omgevingsvergunning - Assebroek - Gulden-Peerdenstraat 77 regulariseren van gastenkamer in vrijstaand bijgebouw - kennisname
beroep en adviesvraag Deputatie.

57

2021_CBS_02052

Omgevingsvergunning - Assebroek - Vestingstraat 15 - verbouwen van
een rijwoning en slopen van de tuinberging.

58

2021_CBS_01955

Omgevingsvergunning - Sint-Kruis - Prins Leopoldstraat 42 Scholengroep Impact - heraanleggen parking Rinkelbel.

59

2021_CBS_01568

Omgevingsvergunning - Sint-Kruis - De Linde 103 - uitbreiden van een
bestaande eengezinswoning op de verdieping - kennisname beroep en
adviesvraag deputatie.

60

2021_CBS_01946

Omgevingsvergunning - Lissewege - Canadezenstraat 102 - herbouwen
van een eengezinswoning na slopen bestaande woning, slopen van
bestaande bijgebouwen.

61

2021_CBS_01963

Omgevingsvergunning - Dudzele - Sint-Lenardsstraat 60 - Bouw Francis
Bostoen - slopen van bestaande bebouwing, rooien van bomen, bouwen
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van 20 appartementen met ondergrondse parkeergarage - kennisname
beroep en adviesvraag Deputatie.
62

2021_CBS_01954

Omgevingsvergunning - Zeebrugge - Galeistraat 4 - ECC Transport b.v.
- plaatsen van 6 tijdelijke gebouwunits ten behoeve van rustruimtes
voor de eigen vrachtwagenchauffeurs.

63

2021_CBS_01956

Omgevingsvergunning - Zeebrugge - Meeuwenstraat 1 - verbouwen van
bestaande meergezinswoning.

64

2021_CBS_01899

Monumentenzorg - afwegingskader zonnepanelen Lissewege.

65

2021_CBS_01881

Omgeving/Wonen - functionele verbeteringspremie/premie gebruik
hemelwater - premies definitief goedkeuren.

66

2021_CBS_01993

Omgeving/Wonen - opknappremie - toekenning premies.

67

2021_CBS_01986

Omgeving/Wonen - Hugo Verrieststraat 24 - opname
leegstandsregister.

68

2021_CBS_01866

Sportdienst - WK Wielrennen 2021- Project 'Bike to work' + aankoop
WK - bidons.

PHILIP PIERINS
69

2021_CBS_01914

Taxivergunningen - vergunning voor de exploitatie van een dienst voor
individueel bezoldigd personenvervoer - principiële goedkeuring.

ANN SOETE
70

2021_CBS_00400

Onderwijs - basisonderwijs - personeelsbesluiten (verlofstelsels
schooljaar 2020-2021).

71

2021_CBS_01973

Onderwijs - SNT - personeelsbesluiten.

72

2021_CBS_01789

Onderwijs - SNT - personeelsbesluiten 2020-2021.

73

2021_CBS_01797

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

74

2021_CBS_01931

Onderwijs - KSO - aankoop van Philips scherm, Apple MacBook Pro's en
toebehoren dienstjaar 2021.

75

2021_CBS_01667

Bevolking - hernummering en herbenaming van adressen.

NICO BLONTROCK
76

2021_CBS_01656

Cultuurbeleidscoördinator - VZW Razor Reel- projectsubsidie organisatie
derde editie Pop Up Cinema "Fayard" en zomerbar/foyer 11 juni t.e.m.
31 augustus 2021.

77

2021_CBS_01681

Cultuurbeleidscoördinator - vzw Guido Gezellekring - projectsubsidie
webinar en online concert 1 mei 2021.

78

2021_CBS_01736

Cultuurbeleidscoördinator - Pelliculot - aanvraag erkenning en
subsidiëring vanaf 2021.

79

2021_CBS_01729

Cultuurbeleidscoördinator - projectsubsidie kunstencollectief Zwart
Verdriet.

80

2021_CBS_01884

Musea - aanvullende opdracht uniformen voor het uitbatingspersoneel
van Musea Brugge.

81

2021_CBS_01782

Musea - Expo "de wereld binnen handbereik".

82

2021_CBS_01915

Bibliotheek - sluitingsperiode en aangepaste openingsuren
bibliotheekfilialen zomervakantie 2021.

PABLO ANNYS
83

2021_CBS_01447

Werk en ondernemen - kermis Zeebrugge-Bad 2021.
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84

2021_CBS_02028

Werk en ondernemen - vraag van provincie West-Vlaanderen aanbieden streekproducten i.k.v. Korte Keten in Streekhuis Tilleghem in
Sint-Michiels op woensdag 19, zaterdag 22, zondag 23 en maandag 24
mei 2021 telkens van 14u tot 18u.

85

2021_CBS_01909

Strategische cel - instagramroute door het kernwinkelgebied.

86

2021_CBS_02032

Cel lokaal sociaal beleid - kinderopvang - beroepsprocedure
uitbreidingsronde 2021 - goedkeuren.

Te bespreken
DIRK DE FAUW
87

2021_CBS_01977

Europese cel - kennisname subsidie ESF project 'Circulaire Hub Brugge'
fase 2 en goedkeuring addendum aan bestaande projectovereenkomst naar gemeenteraad.

MERCEDES VAN VOLCEM
89

2021_CBS_01389

Openbaar domein - aanwerving hydroloog.

90

2021_CBS_02005

Financiën/financieel directeur - subsidiekader groep Brugge overkoepelende minimumrichtlijnen voor de toekenning en controle van
subsidies, premies en toelagen door de groep Brugge - naar
gemeenteraad.

91

2021_CBS_01304

Financiën/PBB - rapportering nominatieve toelagen 2021 - naar
gemeenteraad.

FRANKY DEMON
93

2021_CBS_02058

Omgeving/Handhaving - aanwervingsvoorstel extra milieuhandhaver via
middelen uit Aquario.

94

2021_CBS_01971

Omgevingsvergunning - Centrum - Rodestraat 3 - vernieuwen ramen
voorgevel.

95

2021_CBS_01952

Omgevingsvergunning - Koolkerke - Brugse Steenweg 135 - uitbreiding
van de bestaande eengezinswoning onder de vorm van twee
dakkapellen.

96

2021_CBS_01951

Omgevingsvergunning - Sint-Michiels - Rietlaan 41 - slopen van
bestaand tuinhuis, bouwen nieuw tuinhuis.

97

2021_CBS_01957

Omgevingsvergunning - Sint-Michiels - Emiel Vanderveldestraat 8 inrichten van een gastenkamer in een bijgebouw (regularisatie).

98

2021_CBS_01895

Omgevingsvergunning - Sint-Andries - advies ontwerp- MER Club
Brugge.

99

2021_CBS_01965

Omgevingsvergunning - Zeebrugge - Sint-Donaasstraat 32 - bouwen
van een eengezinswoning in gesloten bebouwing - informatievraag.

PHILIP PIERINS
100

2021_CBS_01983

BMCC - Algemene Vergadering vzw Beurs-, Meeting- en
Congrescentrum - mandaat voor de Algemene Vergadering - naar
gemeenteraad.

101

2021_CBS_01984

Toerisme - gezelschapsspel Citytrip Brugge.

ANN SOETE
102

2021_CBS_01874

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (DKO) personeel - intrekken verlofstelsel.
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NICO BLONTROCK
103

2021_CBS_01919

Musea - aanwerving van een projectmedewerker tentoonstellingsproject
Hugo Van der Goes voor 18 maanden - principiële goedkeuring.

104

2021_CBS_02002

Cultuurbeleidscoördinator - Uitpas - solidaire kostendeling - principieel
standpunt verdere uitrol.

PABLO ANNYS
105

2021_CBS_01724

Werk en ondernemen - twee aanvragen vestigingsvergunning
nachtwinkel in Assebroek - Generaal Lemanlaan 58 en Astridlaan 10 –
weigeren.

Aanvullende agenda
DIRK DE FAUW
106

2021_CBS_01808

Vergunningen - vraag van vzw Palestina Solidariteit voor de organisatie
van 'Herinnering aan de Nakba' op de Burg onder de bomen op
zaterdag 15 mei 2021.

107

2021_CBS_01203

Vergunningen - vraag van Golazo Sports voor het organiseren van de
4de editie van de wielerwedstrijd 'Elfstedenronde' met officieuze start
op 't Zand op zondag 6 juni 2021 om 12u10 en aankomst Buiten
Kruispoort omstreeks 16u43.

108

2021_CBS_02060

Hoofdcoördinator - Week van de Friet - De Frieteters.

MERCEDES VAN VOLCEM
109

2021_CBS_01819

Financiën/fiscaliteit - belasting op het vervoeren van personen met een
politievoertuig - aanslagjaar 2021 - kohier vaststellen en goedkeuren.

110

2021_CBS_01820

Financiën/fiscaliteit - belasting op het vervoeren van personen met een
politievoertuig - aanslagjaar 2021 - kohier vaststellen en goedkeuren.

111

2021_CBS_01982

Financiën/thesaurie - dossier schadefonds Zeebrugge - goedkeuren.

FRANKY DEMON
112

2021_CBS_01940

Omgevingsvergunning - Sint-Pieters - Sint-Pieterskaai 6 &
Blankenbergse Steenweg 2 - Stepago - bouwen van
meergezinswoningen na sloop bestaande bebouwing - weigeren.

113

2021_CBS_02055

Omgevingsvergunning - lijst met aanvragen.

PIETER MARECHAL
114

2021_CBS_01987

Personeel & organisatie - aanwijzing van Ricko Vantorre en Marc De Vos
als verbalisant ruimtelijke ordening binnen de cluster omgeving.

Valreepagenda
DIRK DE FAUW
115

2021_CBS_02093

Vergunningen - toewijzing concessie voor diensten voor uitbating popup zomerbar – stopzetting.

MERCEDES VAN VOLCEM
116

2021_CBS_02011

Openbaar domein - Langestraat 157 - goedkeuren ontwerp uitbreiding
voetpad.

117

2021_CBS_00528

Eigendommen - aankoop Dirk Martensstraat 4 - METRO/MAKRO site Brandweerkazerne zone 1 - naar gemeenteraad.
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DIRK DE FAUW
118

2021_CBS_01856

Vergunningen - Blue Flag uitreiking op 15 mei 2021 van 16u tot 18u op
het strand van Zeebrugge ter hoogte van de Londenstraat.
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