College van Burgemeester en Schepenen
Besluitenlijst

Zitting van 25 mei 2021

DIRK DE FAUW
1

2021_CBS_01710

Mobiliteit - aanbrengen fietsnietjes Ezelstraat.

2

2021_CBS_01992

Vergunningen - vraag van Cactus Muziekcentrum vzw voor de
organisatie van 'Buiten Spelen' van vrijdag 4 juni t.e.m. zondag 6 juni
en van vrijdag 11 juni t.e.m. zondag 13 juni 2021 op de site van Het
Entrepot.

3

2021_CBS_01950

Vergunningen - vraag van Sportdienst Brugge voor inname van
openbaar domein n.a.v. het zomerzwemmen in de Coupure van
zaterdag 26 juni t.e.m. dinsdag 31 augustus 2021.

4

2021_CBS_01489

Vergunningen - vrij podium en live muziek aan Old Steamer,
Rederskaai Zeebrugge, elke zondag in juli en augustus 2021.

5

2021_CBS_01976

Vergunningen - vraag van Brugge Plus voor de organisatie van
Uitwijken Circusprik van dinsdag 13 juli t.e.m. zaterdag 17 juli 2021
telkens van 19u tot 22u op verschillende locaties.

6

2021_CBS_02088

Public relations en onthaal – beleefdheidsbezoek ambassadeur voor de
Republiek Belarus in België - donderdag 17 juni 2021 - 15u.

7

2021_CBS_02132

Gemeenteraad - aanpassing huishoudelijk reglement - naar
gemeenteraad juni.

8

2021_CBS_02210

Noodplanning - addendum 2 - periode 1 juli t.e.m. 31 augustus 2021 bij de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het besluit
Vlaamse Regering 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie
aan de lokale besturen - goedkeuring - naar gemeenteraad.

MATHIJS GODERIS
9

2021_CBS_01726

Jeugddienst - Jong Ding aanvraag Purgatorio.

10

2021_CBS_01234

Jeugddienst - overzicht financiële impact corona op toelagen 2021.

MERCEDES VAN VOLCEM
11

2021_CBS_01953

Openbaar domein - principiële toelating voor het plaatsen van een
brouwketel op een rotonde aan de Lieven Bauwensstraat ter hoogte van
de bedrijfsvestiging Brouwerij De Halve Maan.

12

2021_CBS_01916

Openbaar domein - gebruik vrijgekomen grasland Paalbos door hoeve
Hangerijn.

13

2021_CBS_02056

Openbaar domein - zwaluwproject - toelagen voor goede zorg voor
huis-, boeren- en gierzwaluwen - ratificatie toelagen 2019.

14

2021_CBS_02119

Eigendommen - vergunningsakte Telenet Group NV - zendmast
verlichtingspaal Malehoeklaan (zn) te 8310 Brugge (Sint-Kruis) goedkeuren.

15

2021_CBS_02175

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

16

2021_CBS_00689

Algemeen bestuur - Concertgebouw Brugge vzw - financiële rapportage
2020 - naar gemeenteraad.

17

2021_CBS_00636

Financiën/fiscaliteit - belasting op het verstrekken van logies ambtshalve ontheffingen - Edenrose BVBA - goedkeuren.
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18

2021_CBS_02176

Omgevingsvergunning - Centrum - Peperstraat 91 - vervangen van
schrijnwerk voorgevel en schilderen van voorgevel.

19

2021_CBS_02147

Omgevingsvergunning - Centrum - Predikherenrei ZN - Stad Brugge openluchtzwemmen in de Coupure (seizoen 2021) - aktename melding.

20

2021_CBS_02200

Omgevingsvergunning - Christus-Koning - Houtkaai 24 - Christiaens
Projects & Fluvius System Operator CV - bouwen meergezinswoning,
slopen oude bebouwing, rooien bomen en exploiteren transfo in
distributiecabine.

21

2021_CBS_02205

Omgevingsvergunning - Sint-Jozef - Fort Lapin 50 - IMMOVAAR splitsen van een handelspand in 2 eenheden en uitbreiden van een
parking - weigeren.

22

2021_CBS_01110

Omgevingsvergunning - Sint-Andries - Olympialaan 2-4 - verzaking aan
de verkaveling - aktename.

23

2021_CBS_02179

Omgevingsvergunning - Sint-Andries - Torhoutse Steenweg 362-364 &
Koning Leopold III-laan 179 - Maple-Tree Invest - bouwen van een
handelspand, kantoren en 3 appartementen na afbraak van bestaande
bebouwing.

24

2021_CBS_02162

Omgevingsvergunning - Sint-Michiels - Stationslaan 8 - regulariseren
van buitentrap/studentenkamer/keuken/zonnepanelen - weigeren.

25

2021_CBS_02207

Omgevingsvergunning - Sint-Michiels - Koningin Astridlaan 154 bouwen van een woning met handelsruimte na afbraak van bestaande
woning.

26

2021_CBS_02067

Omgevingsvergunning - Sint-Michiels - Veldstraat 83 - plaatsen van
zonnepanelen op het dak - kennisname beroep en adviesvraag
Deputatie.

27

2021_CBS_02165

Omgevingsvergunning - Sint-Kruis - Maalse Steenweg - bijstellen van
bestaande verkavelingsvoorschriften + ontbossen.

28

2021_CBS_02187

Omgevingsvergunning - Sint-Kruis - Maalse Steenweg 263-267 Veltemweg 40 - Vequ Invest - aanleggen van extra parkeerplaatsen.

29

2021_CBS_02208

Omgevingsvergunning - Sint-Kruis - Lodewijk van Malestraat 24-26-40
- 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 - adviesvraag Deputatie.

30

2021_CBS_02186

Omgevingsvergunning - Sint-Kruis - Dr. Zamenhoflaan 15 - Bouwbedrijf
J. Van Hamme NV - slopen van bestaande vrijstaande eengezinswoning,
bouwen van nieuwe vrijstaande eengezinswoning (lot 39) en vellen van
bomen.

31

2021_CBS_02164

Omgevingsvergunning - Lissewege - Zeebruggelaan - Woningbouw
Blomme - bouwen van twee halfopen eengezinswoningen - weigeren.

32

2021_CBS_02101

Omgevingsvergunning - Lissewege - Lisseweegs Vaartje 132 regularisatie verhardingen mestvaalten en verder exploiteren van een
rundveebedrijf - toepassing administratieve lus.

33

2021_CBS_01494

Omgeving - Handhaving - aanvraag ingediend door FOS 209 De
Vrijbuiters voor een afwijking op de geluidsnormen voor DJ-sets op de
startdag/50 jarig Event op zaterdag 11 september 2021 op het
scoutsterrein.

34

2021_CBS_02038

Omgeving - Handhaving - aanvraag ingediend door Cactus
Muziekcentrum vzw voor een afwijking op de geluidsnormen voor
optredens op de eventsite Het Entrepot van vrijdag 4 juni tot zondag 6
juni en van vrijdag 11 juni tot zondag 13 juni 2021.

35

2021_CBS_02172

Omgeving/Wonen - Dokwerkersstraat 16 - schrapping
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leegstandsregister.
36

2021_CBS_02173

Omgeving/Wonen - Blankenbergse Steenweg 256 - schrapping
leegstandsregister.

37

2021_CBS_02212

Omgeving/Wonen - opknappremie - toekenning premies.

PHILIP PIERINS
38

2021_CBS_01924

Toerisme - bewonersonderzoek toerisme in het kader van duurzaam
heropstarten.

ANN SOETE
39

2021_CBS_02156

Onderwijs - SCB - personeelsbesluiten.

40

2021_CBS_02039

Onderwijs - SNT - vervangen router via het raamcontract met
Realdolmen.

41

2021_CBS_01689

Onderwijs - SNT - aankoop van naaimachines en overlocks.

42

2021_CBS_02227

Onderwijs - DKO - eindejaarstentoonstellingen.

43

2021_CBS_02128

Bevolking - hernummering en toekenning busnummers.

44

2021_CBS_02146

Bevolking - vieringen 100-jarigen en plus 100-jarigen juni 2021.

NICO BLONTROCK
45

2021_CBS_02150

Musea - tentoonstelling SEADS in Sint-Janshospitaal - goedkeuren inzet
vrijwilligers.

46

2021_CBS_02143

Musea - vernieuwing centrale museumshop - wijze van gunnen ontwerp
en uitvoering.

47

2021_CBS_02193

Archief - straatbenamingen - principebeslissing - naar gemeenteraad.

MINOU ESQUENET
48

2021_CBS_01967

PB/gebouwen - Conservatorium - renovatie hoofdgebouw: goedkeuren
verrekening 1 - naar gemeenteraad.

49

2021_CBS_02004

PB/gebouwen - Conservatorium - restauratiewerken - goedkeuren
ontwerp en wijze van gunnen - naar gemeenteraad.

50

2021_CBS_01566

PB/elektromechanica - raamcontract tot het onderhouden van
koelinstallaties - toewijzing.

PIETER MARECHAL
51

2021_CBS_02110

Cel lokaal sociaal beleid - ondersteunen erkenning Logo BruggeOostende vzw, periode 2022 - 2027.

52

2021_CBS_02198

Personeel & organisatie - formatie cluster economie en onderwijs/werk
en ondernemen - aanpassing personeelsformatie - budgetneutraal.

53

2021_CBS_01368

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

Te bespreken
DIRK DE FAUW
55

2021_CBS_00852

Mobiliteit - Houtkaai: visievorming op 1° x Waggelwaterbruggen, 2° x
Scheepsdalelaan en 3° fietsstraat- inrichting.

56

2021_CBS_01582

Vergunningen - Zoute Grand Prix: Prado op 't Zand en Concours
d'Elégance in de binnenstad van 7 tot en met 10 oktober 2021, Zoute
Rally op 8 oktober 2021 en doortocht Ostend GT Tour op 9 oktober
2021 doorheen de binnenstad.

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

3

57

2021_CBS_01985

Strategische cel - relanceprojecten - inzet tijdelijke
projectmedewerker(s).

58

2021_CBS_01911

Strategische cel - actieplan Dudzele.

MERCEDES VAN VOLCEM
59

2021_CBS_02139

Openbaar domein - glascontainer Legeweg aan Expressweg verplaatsing van oostzijde Expressweg naar westzijde ter hoogte van
ingang parking penitentiair complex.

FRANKY DEMON
60

2021_CBS_02184

Omgevingsvergunning - Centrum - Oost-Proosse zn - Cameleon
Architects BV - meergezinswoningproject (13 wooneenheden) met
ondergrondse parkeergarage toegankelijk via autolift, bouw van
eengezinswoning en overdracht van park en plein naar openbaar
domein - princiepsvraag.

61

2021_CBS_02161

Omgevingsvergunning - Centrum - Violierstraat 21 - renoveren van de
gevel.

62

2021_CBS_02192

Omgevingsvergunning - Sint-Pieters - Peraltastraat 20 - Vanhaecke
Constructie - verbouwen en herbestemmen magazijn + exploiteren
metaalbewerkingsbedrijf.

63

2021_CBS_02233

Omgevingsvergunning - Sint-Andries - Olympialaan 78 - Club Brugge
Development NV & Club Brugge NV - slopen van bestaand
voetbalstadion, bouwen en exploiteren van nieuw voetbalstadion met
kleinhandelsactiviteiten, aanleg van parkeerplaatsen, wegenis en
parkomgeving op Olympiasite - adviesvraag GOVC.

64

2021_CBS_02182

Omgevingsvergunning - Sint-Kruis - Zuidervaartje 3 - KTK In ’t Vrije infovraag m.b.t. aanleg padelvelden.

65

2021_CBS_02177

Omgevingsvergunning - Zeebrugge - Evendijk-Oost - bouwen van 3
eengezinswoningen.

PHILIP PIERINS
66

2021_CBS_02145

BMCC - stadsdagen in het BMCC 2022.

ANN SOETE
67

2021_CBS_02148

Bevolking - huwelijksjubilea juni 2021.

MINOU ESQUENET
68

2021_CBS_02195

Klimaat en milieu - overgangsmaatregelen bij toepassing van nieuw
plan afvalbeleid.

Aanvullende agenda
DIRK DE FAUW
69

2021_CBS_01752

Mobiliteit - aanduiding kortparkeerplaatsen.

71

2021_CBS_01344

Vergunningen - vraag van I Events For You vzw voor het organiseren
van pop-up Bie Tente in de Kolvestraat 22, Brugge van 1 juni t.e.m. 30
september 2021 - geen toelating.

72

2021_CBS_01959

Vergunningen - vraag van Brugge Plus voor de organisatie van
Uitwijken juni van maandag 7 juni t.e.m. zondag 27 juni 2021 in SintKruis (hoek Dekenstraat en Malehoeklaan).

73

2021_CBS_02258

Vergunningen - goedkeuring concessie voor diensten en voor oproep
uitbater pop-up verkoopkraam in het Koningin Astridpark, t.h.v. van het
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speelplein en naast de Magdalenakerk.
74

2021_CBS_01787

Cel ambulante handel - plaatsen foodtruck voor woning in de Peter
Benoitlaan 41 in Sint-Andries elke vrijdagavond van 16u tot 22u vanaf
heden tot eind oktober 2021 – geen toelating.

MATHIJS GODERIS
76

2021_CBS_01925

Preventiedienst - mobiel terras 'De Babbelkarre'.

MERCEDES VAN VOLCEM
77

2021_CBS_01771

Financiën/fiscaliteit - subsidiereglement toeristische logies goedkeuring subsidies - deel 1.

FRANKY DEMON
78

2021_CBS_01870

Omgevingsvergunning - Assebroek - Prins Alexanderstraat 17 inrichten van een carport - kennisname beroep en adviesvraag
Deputatie.

79

2021_CBS_02215

Omgevingsvergunning - lijst met aanvragen.

80

2021_CBS_02260

Omgeving/Wonen - Sint-Pietersmolenstraat 204 bus 401 - schrapping
leegstandsregister.

81

2021_CBS_02083

Sportdienst - zwemmen in de coupure 2021 - goedkeuren exploitatie
afspraken en procedures.

ANN SOETE
82

2021_CBS_02261

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

Pieter Marechal
83

2021_CBS_02264

Personeel & organisatie - personeel shared services/facilitair
beheer/elektromechanica/cel onderhoud - bepalen tuchtstrafmaat.

84

2021_CBS_02266

Personeel & organisatie - cluster shared services/facilitair
beheer/elektromechanica/cel onderhoud- bepalen tuchtstrafmaat.

Valreepagenda
FRANKY DEMON
85

2021_CBS_02269

Omgevingsvergunning - Sint-Andries - Zandstraat 457 - plaatsen en het
exploiteren van een koelinstallatie (3 airco’s/warmtepompen met
buitenunit) - kennisname beroep en adviesvraag deputatie.

86

2021_CBS_02287

Omgevingsvergunning - Sint-Pieters - Tempelhof 41E - aanleggen van
een terras en verharding - kennisname beroep.

ANN SOETE
87

2021_CBS_02273

Onderwijs - Kunsthumaniora - personeel - selectieprocedure ambt van
directeur - vaststellen einduitslag.

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

5

