College van Burgemeester en Schepenen
Besluitenlijst

Zitting van 14 juni 2021

DIRK DE FAUW
1

2021_CBS_02524

Politie/arbeidsongevallen – consolidatie arbeidsongevallen goedkeuring - naar gemeenteraad.

2

2021_CBS_02447

Politie/middelenbeheer - opfrissen parketvloer Alma Politiehuis voorstel - toewijzen.

3

2021_CBS_02330

Politie/middelenbeheer - updaten en uitbreiden van het
TachoControlPlus-programma - goedkeuring.

4

2021_CBS_02431

Politie/middelenbeheer - aankoop verplaatsbare wanden Politiehuis
- voorstel - wijze van gunnen - goedkeuring - naar gemeenteraad.

5

2021_CBS_02428

Politie/middelenbeheer - plaatsen LED verlichting parking Politiehuis
- voorstel - wijze van gunnen - goedkeuring - naar gemeenteraad.

6

2021_CBS_02441

Politie/personeelsbeheer - uitvoering uitgaande mobiliteit 2021-01
van operationeel kader - basiskader - eerste inspecteur van politie per 1 november 2021 - kennisname.

7

2021_CBS_02402

Politie/personeelsbeheer - vacatures aspirantenmobiliteit vacantverklaring in het operationeel basiskader - goedkeuring naar gemeenteraad.

8

2021_CBS_02411

Politie/verkeerszaken - opname van nieuwe parkeerplaatsen voor
elektrische voertuigen in de nodige aanvullende reglementen goedkeuren.

9

2021_CBS_02429

Politie/verkeerszaken - aanvullende reglementen SintJansplein/Spanjaardstraat - goedkeuren.

10

2021_CBS_02331

Politie/verkeerszaken - aanvullend reglement zone 3,5t max. tussen
N9, N337 en R30 - goedkeuren.

11

2021_CBS_02155

Politie/verkeerszaken - aanvullende reglementen ingevolge het
advies MOVE-overleg van 17.03.2021 (deel gemeentewegen) goedkeuren.

12

2021_CBS_02496

Politie/algemeen - politieverordening betreffende de stedelijke
openbare groenzones en sportparken van 29 november 2010 wijziging artikel 7 - goedkeuren - naar gemeenteraad.

13

2021_CBS_02451

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

14

2021_CBS_02277

Vergunningen - vraag van De Republiek voor het organiseren van
Labeluitreiking Handmade in Brugge op de oude Van Marcke-site op
donderdag 17 juni 2021 van 20u tot 22u.

15

2021_CBS_01715

Noord-Zuiddienst - lidmaatschap Mayors for Peace 2021 goedkeuren.

16

2021_CBS_02199

Public relations en onthaal - plechtigheden herdenking bevrijding
Brugge - 11 en 13 september 2021.

17

2021_CBS_02014

Gemeenteraad - eedaflegging Jasper Pillen met oog op de opname
van zijn schepenmandaat vanaf 1 juli 2021 - naar gemeenteraad.

18

2021_CBS_02290

Algemeen directeur - jaarlijks voortgangsrapport
organisatiebeheersing - kennisname - naar gemeenteraad.
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19

2021_CBS_02603

Noodplanning - burgemeestersbesluit van 8 juni 2021 inzake
evenementen en vertoningen naar aanleiding van het EK Voetbal
2021 - bekrachtiging - naar gemeenteraad.

20

2021_CBS_02604

Noodplanning - algemene, tijdelijke politieverordening betreffende
de veiligheid op het WK Wielrennen 2021 en op de randactiviteiten goedkeuring - naar gemeenteraad.

21

2021_CBS_02328

Strategische cel - actieplan Smedenstraat - goedkeuren.

MERCEDES VAN VOLCEM
22

2021_CBS_02539

Openbaar domein - raamovereenkomst voor het leveren van
signalisatie voor Openbaar Domein (2021-2024) - gunning.

23

2021_CBS_00583

Openbaar domein - raamovereenkomst snoeiwerken - gunning.

24

2021_CBS_02196

Openbaar domein - raamovereenkomst leveren en lossen van
fietsnietjes - gunning.

25

2021_CBS_02280

Openbaar domein - Sint-Pietersnoordstraat - goedkeuren ontwerp
voor plaatsing fietsnietjes ter vervanging van fietsstalling met
klassieke fietsrek.

26

2021_CBS_02354

Openbaar domein - heraanleg van de Vlamingstraat, Sint-Jorisstraat
en Vlamingdam - ontwerp - wijze van gunnen - goedkeuring - naar
gemeenteraad.

27

2021_CBS_02334

Openbaar domein - heraanleg plein en aanleg groenzone Maaike
Kerrebroeckstraat - ontwerp - wijze van gunnen - goedkeuring naar gemeenteraad.

28

2021_CBS_02332

Openbaar domein - 300+ bomen 2021 - ontwerp - wijze van
gunnen - goedkeuring - naar gemeenteraad.

29

2021_CBS_02486

Openbaar domein - Wijkpark Ten Boomgaard – ontwerp - wijze van
gunnen - goedkeuring - naar gemeenteraad.

30

2021_CBS_02531

Algemeen bestuur - erkende kerkbesturen - jaarrekeningen 2020
(CKB2) - 1) H. Godelieve en Karel de Goede 2) H. Hart en H.
Philippus 3) H. Jozef en Kristoffel 4) H. Michiel 5) O.L.-VrouwOnbevlekt-Ontvangen 6) O.L.-Vrouw-ten- Hemel-Opgenomen 7)
Sint-Andries en Sint-Anna 8) Sint-Baafs 9) Sint-Katarina en 10)
Sint-Willibrord - advies - naar gemeenteraad.

31

2021_CBS_02467

Algemeen bestuur - erkende kerkbesturen - jaarrekeningen 2020
(CKB3) - 1) H. Kruisverheffing en Sint- Jozef 2) H. Leo-de-Grote 3)
H. Thomas-van-Kantelberg 4) O.L.- Vrouw-Bezoeking 5) SintDonaas 6) Sint-Jozef 7) Sint-Niklaas en 8) Sint-Pieter-in-Banden advies - naar gemeenteraad.

32

2021_CBS_02460

Algemeen bestuur - erkende kerkbesturen - jaarrekeningen 2020
(CKB1) - 1) Christus-Koning 2) H. Maria Magdalena 3) O.L.-Vrouw
4) Sint-Anna 5) Sint-Gillis 6) Sint- Jacob 7) Sint-Pieter en 8) SintWalburga - advies - naar gemeenteraad.

33

2021_CBS_02518

Algemeen bestuur - erkende kerkbesturen - Protestantse Kerk jaarrekening 2020 - advies - naar gemeenteraad.

34

2021_CBS_02234

Algemeen bestuur - overheidsopdracht verzekeringen - bestek naar gemeenteraad.

35

2021_CBS_02457

Algemeen bestuur/geschillen - Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen - beroep tegen weigering
verblijfsaanvraag.
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36

2021_CBS_02404

Financiën/PBB - interne kredietaanpassingen 2021/5.

37

2021_CBS_02573

Eigendommen - inhuring Sint-Brunoplein - princiepsbeslissing.

38

2021_CBS_02250

Eigendommen - minnelijke onteigening (aankoop) voormalige
militaire kazerne Knapen - Veerbootstraat - Zeebrugge - naar
gemeenteraad.

39

2021_CBS_02455

Financiën - decretale rapportering van de financieel directeur tussentijdse rapportering 1e kwartaal 2021 - kennisname - naar
gemeenteraad.

FRANKY DEMON
40

2021_CBS_01213

Monumentenzorg - Sint-Annakerkstraat 4 - uitbetaling
subsidiebedrag Kunstige Herstelling - naar gemeenteraad.

41

2021_CBS_02574

Monumentenzorg - Eekhoutstraat 34 - uitbetaling subsidiebedrag
Kunstige Herstelling - naar gemeenteraad.

42

2021_CBS_02397

Monumentenzorg - Eekhoutstraat 44 - principiële goedkeuring
subsidie Kunstige Herstelling.

43

2021_CBS_02494

Omgevingsvergunning - aktenames meldingen cfr.
omgevingsdecreet - maandoverzicht mei 2021.

44

2021_CBS_02502

Omgevingsvergunning - Centrum - Baliestraat 25 - splitsen van
pand in 2 woonentiteiten (regularisatie) - weigeren.

45

2021_CBS_02511

Omgevingsvergunning - Centrum - Vismarkt 5 - Newborn - inrichten
van publiciteit en gevelverlichting (regularisatie).

46

2021_CBS_02512

Omgevingsvergunning - Centrum - Hendrik Brugmansstraat 1
(gebouw D - P0005 - kant Stationsplein) - Beukenhof BV - inrichten
en wijzigen functie van bestaande ruimte (bunker bankautomaat)
tot handelszaak - weigeren.

47

2021_CBS_02540

Omgevingsvergunning - Sint-Jozef - Pannebekestraat 132 verbouwen van bestaande eengezinswoning.

48

2021_CBS_02553

Omgevingsvergunning - Sint-Pieters - Laconiastraat 2 - Nitec aanleggen van verharding en wijzigen woningbijgebouw - weigeren.

49

2021_CBS_02510

Omgevingsvergunning - Sint-Pieters - Steenkaai 9 - regulariseren
van uitbreiding terras en ophogen scheidingsmuur.

50

2021_CBS_02499

Omgevingsvergunning - Zeebrugge - Ploegstraat 9 - bouwen van
een tuinhuis.

51

2021_CBS_02500

Omgevingsvergunning - Sint-Michiels - Heidelbergstraat 130 regulariseren van een carport + plaatsen van zonnepanelen op een
nieuwe constructie op de carport.

52

2021_CBS_02542

Omgevingsvergunning - Assebroek - Michel Van Hammestraat 16 vernieuwen van schrijnwerk - weigeren pvc schrijnwerk.

53

2021_CBS_02547

Omgevingsvergunning - Sint-Pieters - Palingstraat 54 - bouwen
tuinhuis en regulariseren verharding voortuin.

54

2021_CBS_02548

Omgevingsvergunning - Zeebrugge - Lanceloot Blondeellaan 17 Zeebrugse Algemene Recycling - aanleggen verharding,
regularisatie en tijdelijke inrichting en vernieuwen exploitatie
breekwerf/afvalsorteerbedrijf - tweede adviesvraag POVC voorwaardelijk gunstig advies voor bepaalde duur.

55

2021_CBS_02505

Omgevingsvergunning - Christus-Koning - Karel de Stoutelaan 95 plaatsen en exploiteren van airco-unit en warmtepomp
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(regularisatie) - weigeren.
56

2021_CBS_02517

Omgevingsvergunning - Sint-Kruis - Beukenlaan 31 - verbouwen en
uitbreiden van een eengezinswoning.

57

2021_CBS_02551

Omgevingsvergunning - Assebroek - Astridlaan 492 - bouwen van
een vrijstaande eengezinswoning en uitvoeren bronbemaling voor
regenwaterput en septische put.

58

2021_CBS_02564

Omgevingsvergunning - Sint-Pieters - Kleine Pathoekeweg 3 Drukkerij-Uitgeverij Die Keure - regulariseren uitbreiding drukkerij
Die Keure en heraanleg van de parking.

59

2021_CBS_02422

Omgevingsvergunning - Sint-Pieters - Sint-Pieterszuidstraat 48-5050A - NV Brugse Vleescentrale & NV Brugs Slachthuis - exploiteren
slachthuis en vleesgroothandel - kennisname beslissing Deputatie geen beroep.

60

2021_CBS_02427

Omgevingsvergunning - Sint-Pieters - Pathoekeweg 212 - NV P.
Geldof & NV Rursus - exploiteren van een houtverwerkend
recyclagebedrijf - kennisname beslissing Deputatie - geen beroep.

61

2021_CBS_02414

Omgevingsvergunning - Sint-Kruis - De Linde 103 - uitbreiden van
een bestaande eengezinswoning op de verdieping - kennisname
beslissing Deputatie (beroepsprocedure) - geen beroep.

62

2021_CBS_02491

Omgevingsvergunning - Sint-Kruis - Blauwezaalhoek 2- 4 - De
Blauwe Zaal BV - slopen van bestaande loodsen, pistes en
verhardingen, verbouwen bedrijfsgebouw naar gebouw voor
hoevetoerisme en multifunctionele ruimte, nieuwbouw van
paardenstallen, pistes, stapmolen en mestvaalt, verder exploiteren
van paardenhouderij en exploiteren nieuwe inrichting voor bereiden
van wijn - kennisname beslissing Deputatie (beroepsprocedure) geen beroep.

63

2021_CBS_02516

Omgevingsvergunning - Sint-Kruis - Vijversgracht 9 - Lune NV verkavelen van perceel met oog op bouwen vrijstaande woning en
rooien van bomen - kennisname beslissing Deputatie
(beroepsprocedure) - geen beroep.

64

2021_CBS_02625

Omgevingsvergunning - Lissewege - Jakob Reyvaertstraat 68 plaatsen van zonnepanelen op achterdakvlak (hoofdgebouw).

65

2021_CBS_02299

Omgeving - Handhaving - Assebroek - Maaike Kerrebroeckstraat
1/0001 - volledig verharden achtertuin zonder vergunning ongunstig.

66

2021_CBS_01373

Omgeving - Handhaving - Centrum - Kwekersstraat 66 - vervangen
schrijnwerk voorgevel zonder vergunning - ongunstig.

67

2021_CBS_02593

Omgeving/Wonen - opknappremie - toekenning premies.

68

2021_CBS_02434

Omgeving/Wonen - Louis de Potterstraat 15 - schrapping
leegstandsregister.

69

2021_CBS_02464

Omgeving/Wonen - Zevenbergenlaan 21 - schrapping uit
leegstandsregister en opnemen als tweede verblijf.

70

2021_CBS_02409

Omgeving/Wonen - wijziging reglement stedelijke subsidie voor
organisaties die een betaalbaar woonaanbod realiseren voor
gezinnen met beperkte toegang tot de huurmarkt - naar
gemeenteraad.

PHILIP PIERINS
71

2021_CBS_02341

Toerisme - goedkeuren SLA en hostingcontract toerismedatabank.
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72

2021_CBS_02345

Toerisme - toewijzen opdracht realisatie toeristisch
datamanagement systeem voor Visit Bruges - naar gemeenteraad.

73

2021_CBS_02272

Toerisme - overeenkomst renteloze lening voor Brugge Plus - naar
gemeenteraad.

ANN SOETE
74

2021_CBS_01583

Burgerzaken - wijziging huwelijksdagen Stad Brugge.

75

2021_CBS_02555

Onderwijs - SCB - personeelsbesluiten.

76

2021_CBS_02442

Onderwijs - KSO - personeel - verlengen tijdelijke aanstelling en
vaste benoeming als directeur.

77

2021_CBS_02598

Onderwijs - KSO - Artwork selection Academy 2021.

78

2021_CBS_02417

Onderwijs - Deeltijds Kunstonderwijs - Interlokale Vereniging
Brugge-Oostkamp - jaarverslag 2020 - kennisname - naar
gemeenteraad.

NICO BLONTROCK
79

2021_CBS_02492

Cultuurbeleidscöordinator - addendum bij de convenant met De
Republiek - Jeugdfilm in Brugge - naar gemeenteraad.

80

2021_CBS_02489

Cultuurbeleidscoördinator - jaarrekening 2020 Brugge Plus vzw mandaat voor de algemene vergadering - naar gemeenteraad.

81

2021_CBS_02536

Cultuurbeleidscoördinator - betaalbaar stellen toelagen aan Brugse
sociaal-culturele verenigingen werkjaar 2020-2021 en Brugse
amateurtoneelverenigingen kalenderjaar 2021.

82

2021_CBS_02353

Cultuurbeleidscoördinator - Kenniscentrum vzw beheersovereenkomst 2021-2025 - naar gemeenteraad.

83

2021_CBS_02483

Cultuurbeleidscoördinator - verzoekschrift - Brugs volkslied - naar
gemeenteraad.

85

2021_CBS_02488

Musea - programmatie take-over MOOOV in het kader van Mind the
Artist.

86

2021_CBS_02445

Musea - sluiting van locaties van Musea Brugge op maandag 13
september 2021 n.a.v. een teamdag voor alle medewerkers.

87

2021_CBS_02575

Archief - organisatie finissage expo 'Ik was 18 in 1980 in Brugge'.

MINOU ESQUENET
88

2021_CBS_02472

PB/gebouwen - Neno 2.0 Huisvesting – herhuisvesting Cluster
Omgeving en Facilitair Beheer in Oostmeers 17 - verrekening 1.

89

2021_CBS_02344

PB/gebouwen - Neno 2.0 Huisvesting - herhuisvesting Cluster
Omgeving en Facilitair Beheer in Oostmeers 17 - aankoop
refurbished meubilair - naar gemeenteraad.

90

2021_CBS_02530

PB/gebouwen - Neno 2.0 Huisvesting - herhuisvesting Cluster
Omgeving en Facilitair Beheer in Oostmeers 17 - ontwerp & wijze
van gunnen verbouwingswerken - naar gemeenteraad.

91

2021_CBS_02454

PB/gebouwen - restauratie van de kapel, het passantenhuis van
O.L.V. van Nazareth en het Magdalenagasthuis: technieken ontwerp - wijze van gunnen - naar gemeenteraad.

92

2021_CBS_02395

PB/gebouwen - renovatie en uitbreiding van bestaand administratief
centrum met omgevingsaanleg, Gistelse Steenweg 524, SintAndries - goedkeuren voorontwerp en goedkeuring verderzetten
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dossier - naar gemeenteraad.
93

2021_CBS_02310

PB/gebouwen - heropbouw na asbestverwijdering De Triangel toewijzing.

94

2021_CBS_02240

PB/elektromechanica - Open-School - Langerei 26 - vernieuwen van
de zolderstookplaats via de kaderovereenkomst met Fluvius.

95

2021_CBS_02333

PB/wagenpark - leveren van een auto dubbel gebruik op benzine
voor de centrale begraafplaats (openbaar domein), Kleine
Kerkhofstraat 60 - toewijzen.

96

2021_CBS_02490

Informatica - Project VLOED (Voorspellen Lokale Ondernemers en
Economie door Drukte) – innovatiepartnerschap - wijze van gunnen
- goedkeuren - naar gemeenteraad.

97

2021_CBS_02513

Informatica - Consultancy Datawarehouse - goedkeuren.

98

2021_CBS_02501

Informatica - rekenmodule en rekenmodel verkeer voor Open Urban
Digital Twin - wijze van gunnen - goedkeuring.

99

2021_CBS_02481

Informatica - upgrade BizTalk Server licenties en consultancy goedkeuren.

100

2021_CBS_02456

Informatica - uitbesteden wifi Landhuis - goedkeuring.

PIETER MARECHAL
101

2021_CBS_01517

Cluster Klant - mobiele dienstverlening - ontwerp - wijze van
gunnen - goedkeuren.

Te bespreken
DIRK DE FAUW
102

2021_CBS_02256

Vergunningen - vraag van De Zunne voor het organiseren van popupbar De Zunne in school De Tandem, Leopold Debruynestraat 56,
Brugge van 2 juli t.e.m. 29 augustus 2021.

MERCEDES VAN VOLCEM
104

2021_CBS_02612

Eigendommen - verkoop woning Zeeweg 88.

105

2021_CBS_01903

Openbaar domein - leveren en plaatsen van speeltoestellen op
diverse locaties (B) - toewijzing.

106

2021_CBS_02138

Openbaar domein - Langestraat 136/138 - goedkeuren ontwerp
uitbreiding voetpad.

107

2021_CBS_02349

Openbaar domein - heraanleg Singel en Buiten Boeverievest ontwerp - wijze van gunnen - naar gemeenteraad.

108

2021_CBS_02356

Openbaar domein - heraanleg Dampoortkwartier Fase 1 - ontwerp wijze van gunnen - naar gemeenteraad.

109

2021_CBS_02335

Openbaar domein - heraanleg Sint-Annaplein en omgeving ontwerp - wijze van gunnen - goedkeuring - naar gemeenteraad.

110

2021_CBS_02563

Openbaar domein - heraanleg Bloemenwijk - ontwerp - wijze van
gunnen - goedkeuring - naar gemeenteraad.

111

2021_CBS_02394

Openbaar domein - heraanleg Knotwilgenlaan, Iepenlaan,
Eikenlaan, Rodebeukendreef, Meiboomlaan, Sint- Hubertuslaan, Ter
lucht en Ter Zale - ontwerp - wijze van gunnen - goedkeuring - naar
gemeenteraad.

112

2021_CBS_02503

Openbaar domein - boomverjonging - voorstel - wijze van gunnen -
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naar gemeenteraad.
113

2021_CBS_01482

Openbaar domein - project Abdijbeke – asbestvervuiling grondsanering.

FRANKY DEMON
114

2021_CBS_02452

Omgevingsvergunning - De Watergroep - hervergunning van een
grondwaterwinning - beslissing Vlaamse Regering na arrest Raad
voor Vergunningsbetwistingen.

115

2021_CBS_02509

Omgevingsvergunning - Centrum - Moerstraat 54-56 - renoveren
van de gevel.

116

2021_CBS_02538

Omgevingsvergunning - Centrum - Sint-Clarastraat 25 - kaleien van
de voorgevel.

117

2021_CBS_02126

Omgevingsvergunning - Sint-Pieters - Tuinfluiterstraat 2 - Vlaamse
Maatschappij voor Sociaal Wonen - aanleggen van wegen:
Duivekeet fase II - vraag van de Brugse Maatschappij voor
Huisvesting.

118

2021_CBS_02591

Omgevingsvergunning - Sint-Andries - Hogeweg - Vivendo verkavelen van braakliggend terrein en bouwen van
eengezinswoningen en meergezinswoningen - zaak der wegen naar
gemeenteraad.

119

2021_CBS_02522

Omgevingsvergunning - Assebroek - Gemeneweideweg-Zuid 28 verkavelen van een perceel in 2 loten - kennisname beslissing
Deputatie na arrest van Raad voor Vergunningsbetwistingen
(beroepsprocedure) - geen hoger beroep mogelijk.

120

2021_CBS_01779

Omgeving/Wonen - verordening op het verplicht conformiteitsattest
voor huurwoningen - naar gemeenteraad.

ANN SOETE
121

2021_CBS_02423

Onderwijs - Deeltijds Kunstonderwijs – Interlokale Vereniging
Brugge-Jabbeke - jaarverslag 2020 - kennisname - naar
gemeenteraad.

122

2021_CBS_02561

Onderwijs - Deeltijds Kunstonderwijs – Interlokale Vereniging
Brugge-Zuienkerke - jaarverslag 2020 – kennisname - naar
gemeenteraad.

NICO BLONTROCK
123

2021_CBS_02506

Musea - raamovereenkomst depotmeubilair voor Musea Brugge wijze van gunnen en goedkeuring selectieleidraad - naar
gemeenteraad.

MINOU ESQUENET
124

2021_CBS_02535

PB/gebouwen - renovatie Erfgoedfabriek - ontwerp & wijze van
gunnen - goedkeuring - naar gemeenteraad.

125

2021_CBS_02220

PB/gebouwen - verbouwingswerken Noordvleugel Stedelijke
Academie Brugge - Katelijnestraat 86-88.

126

2021_CBS_01584

PB/schoonmaak - aankopen van schoonmaakproducten binnen het
raamcontract met Farys - verlengen van de opdracht.
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PABLO ANNYS
127

2021_CBS_02462

Werk en ondernemen - reglement digitale vaardigheden voor hoger
onderwijs.

Aanvullende agenda
DIRK DE FAUW
128

2021_CBS_02495

Secretarie - gemeenteraad - zitting van 28 juni 2021
(fysiek/hybride) - punten voor de agenda.

MATHIJS GODERIS
129

2021_CBS_02087

Jeugddienst - speelaanbod Koude Keuken zomer 2021 & onderzoek
Vital Cities.

MERCEDES VAN VOLCEM
130

2021_CBS_01891

Openbaar domein - leveren en plaatsen van speeltoestellen op
diverse locaties (A) - toewijzing.

131

2021_CBS_02556

Openbaar domein - bouwen nieuw multifunctioneel complex
Xaverianen - verrekening 3 - goedkeuring - naargemeenteraad.

132

2021_CBS_02275

Eigendommen - verkoop autostandplaats met nummer 44 résidentie Sincfal - Komvest 34 A - naar gemeenteraad.

FRANKY DEMON
133

2021_CBS_02619

Omgevingsvergunning - lijst met aanvragen.

NICO BLONTROCK
134

2021_CBS_00324

Organiseren (uitleendienst) - raamovereenkomst voor het huren van
podium voor evenementen - ontwerp - wijze van gunnen - naar
gemeenteraad.

PIETER MARECHAL
135

2021_CBS_02609

Personeel & organisatie - personeel cluster cultuur/erfgoedcel ontslag.

PABLO ANNYS
136

2021_CBS_02054

Werk en ondernemen - feestelijke opening met persmoment van het
zomerseizoen op de Zeedijk van Zeebrugge op zaterdag 3 juli 2021
om 16u.

137

2021_CBS_02473

Werk en ondernemen - inrichten avondmarkten/Meet &Greet Paw
Patrol i.s.m. Brugse Marktkramersbond en de plaatselijke
feestcomités op zaterdag 26 en zondag 27 juni 2021(Sint-Pieters)
zaterdag 26 en zondag 27 juni 2021 (Koolkerke)en zondag 4 juli en
dinsdag 6 juli 2021 (Lissewege).

Valreepagenda
DIRK DE FAUW
138

2021_CBS_02163

Vergunningen - vraag van "In en rond de Vismarkt" voor organisatie
"Zomeren op de Vismarkt".

139

2021_CBS_02498

Vergunningen - vraag van scouts Savio voor het plaatsen van
tenten op het terrein naast de scoutslokalen, Legeweg 269A van
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donderdag 01 juli 2021 t.e.m. dinsdag 31 augustus 2021.
140

2021_CBS_01933

Vergunningen - vraag van Brugge Plus i.s.m. House of Time voor de
organisatie van Zomerbar House of Time elke zaterdag- en
zondagnamiddag van 8 mei t.e.m. 26 september 2021 op de Site
House of time.

141

2021_CBS_02424

Vergunningen - vraag van Givers Scouts Tilleghem voor het
organiseren van Zomerbar Givers Tilleghem op vrijdag 25 juni t/m
zondag 27 juni 2021 van 14 u tot 24 u op het scoutsterrein, SintMichielslaan 69.

142

2021_CBS_02268

Vergunningen - vraag van Brugge Plus/Brugge Studentenstad voor
de organisatie van Apero Adios op dinsdag 22 juni en woensdag 23
juni 2021 op de buitensite van Het Entrepot.

143

2021_CBS_02167

Vergunningen - vraag van de Hollandse Vismijn voor uitbating
tapinstallatie tijdens dansen op de Vismarkt in de maanden juli en
augustus 2021.

144

2021_CBS_02265

Vergunningen - vraag van Campagne Rosa voor de organisatie van
'Pride is a protest' op de Burg op zondag 27 juni 2021.

145

2021_CBS_02675

Vergunningen - toewijzing concessie voor uitbating pop-up
verkoopkraam, locatie Koningin Astridpark t.h.v. van het speelplein
en naast de Magdalenakerk.
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