
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 29 juni 2020 te 16 uur

 

Bijvoegsel aan de agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers van dhr. Burgemeester
[35] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2351020 (R)

J.48895.- Bewakingscamera's.- Zuidpaleis.
Een gunstig advies uitbrengen over het verzoek van de Stad Brussel betreffende de installatie van
bewakingscamera's op het Zuidpaleis.

-----------------------------------------------------------------------
[36] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2351195 (R)

48.460/SM.- Bijzonder reglement betreffende de consumptie van alcohol in de openbare ruimte.-
Verlenging.
Verlenging met 6 maanden van het reglement van 02/12/2019 betreffende de consumptie van alcohol in de
openbare ruimte, dat dus van toepassing is van 01/02/2020 tot en met 31/01/2021.

-----------------------------------------------------------------------
[37] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2351025 (R)

J.48746/A.- Bewakingscamera's.
Een gunstig advies uitbrengen over het verzoek van de Stad Brussel betreffende de installatie van
bewakingscamera’s op de gebouwen van drie scholen, Instituut Diderot (Kapucijnenstraat 58 te Brussel),
Kunstacademie (Nieuwland 32-34 te Brussel) en Atheneum Pagodes (Beizegenstraat 141 te Brussel).

-----------------------------------------------------------------------
[38] Financiën - Beheer van de boekhouding -  - 2349757 (R)

Principe om in diverse bijkomende, noodzakelijke en onvoorziene uitgaven te voorzien binnen het kader
van de COVID-19 pandemie.- Lijst nr. 5.- Toepassing van artikel 249 §1 alinea 2 van de nieuwe
gemeentewet.
1) Akte nemen van de beslissing van het College van 25/06/2020 om in diverse bijkomende,
noodzakelijke en onvoorziene uitgaven te voorzien binnen het kader van de COVID-19 pandemie
overeenkomstig artikel 249 §1 alinea 2 van de nieuwe gemeentewet.- Elke uitgave zal deel uitmaken van
een afzonderlijke onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel
42, § 1er, 1°, b) van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- 2) De uitgaven zullen
naargelang de noden worden vastgelegd en betreffen, zonder volledig te zijn, de levering van stoffen,
elastieken, scharen en andere benodigdheden voor de vervaardiging van bloezen en maskers door
vrijwilligers, de levering van hygiënische producten zoals handschoenen en andere hydroalcoholische gels
en diverse verwante uitgaven en anderen.- Instemmen met de uitgaven ten belope van een bijkomend
totaal bedrag van 600,00 EUR incl. btw. dat ingeschreven wordt op artikel 14001/12402 "rampen /
technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik" van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
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[39] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2344520 (R)
Mobiliteitscontract BRU-017 voor 2020.- Zestiende vernieuwing.- Dossier nr. 0602/M003/2020.
1) Goedkeuring van de evaluatieverslag van de Politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene van 23/04/2020
betreffende de uitgevoerde opdrachten voor 2019, opgesteld overeenkomstig het artikel 6 van het lopend
mobiliteitscontract BRU-016 - vijftiende vernieuwing.- Aanvraag van een toelage bij het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, overeenkomstig  het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
20/12/2001 voor de bewaking van 7 delen van voorrangswegen voor een totaal van 10,842 km van
gewestelijke wegen waarvan detail in het mobiliteitscontract BRU-017 - zestiende vernieuwing.-
Goedkeuring van de mobiliteitscontract BRU-017 - zestiende vernieuwing tussen het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en de Stad voor 2020.- 2) Het College van de Burgemeester en Schepenen belasten
voor de uitvoering van het mobiliteitscontract BRU-017.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen Hellings

[40] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2349635 (R)
Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Principe.- Samenvattende lijst met uitgaven minder dan
30.000,00 EUR btw exclusief.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummers van de opdrachten : 011335, 011400.- Totale raming van 18.200,00 EUR
inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2020.- Lening.- Kennisnemen
van beslissing nr. 214 van het College van 25/06/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van
de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[41] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2347045 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 36 maanden, van
feestmeubilair (CDA/011300/DCH).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011300/DCH.- Uitgave van
40.000,00 EUR inclusief 21 % btw.- Verscheidene artikels met economische code 74451 van de
buitengewone begrotingen van 2020 tot 2023 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige
kredieten en de goedkeuring van de begrotingen van 2021 tot 2023 door de Gemeenteraad en door de
toezichthoudende overheid).- Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 206 van het College van
25/06/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[42] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2345196 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen in 2 percelen met het doel de levering, montage, plaatsing, aansluiting
en inbedrijfstelling van telescopische tribunes voor de cel Sport van het departement Cultuur, Jeugd,
Ontspanning en Sport, en het demonteren en verwijderen van de afgeschreven tribunes.-
(CDA/011372/LDR).- Principe.
Openbare procedure overeenkomstig artikel 36 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.-
Bestek nr. CDA/011372/LDR.- Uitgave van 1.200.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 700.000,00
EUR voor perceel 1 (telescopische tribunes voor het sportcomplex van Neder-over-Heembeek) en
500.000,00 EUR voor perceel 2 (telescopische tribunes voor het sportcomplex van het Zuidpaleis).-
Artikel 76410/74451 van de buitengewone begroting van 2020.- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[43] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2350084 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 12 maanden, van
droge urinoirs met bloembak voor de cel Openbare Reinheid van het departement Wegeniswerken
(CDA/011449/PTL).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011449/PTL.- Uitgave over 12
maanden van 112.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 110.700,00 EUR voor de levering en 1.300,00
EUR voor de kosten verbonden aan het gebruik van de webapplicatie.- Artikel 87605/74451 van de
buitengewone begrotingen van 2020 en 2021 voor de levering en artikel 87605/12412 van de gewone
begrotingen van 2020 tot 2022 voor de kosten verbonden aan het gebruik van de webapplicatie (onder
voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de goedkeuring van de buitengewone
begroting van 2021 en de gewone begrotingen van 2021 en 2022 door de Gemeenteraad en door de
toezichthoudende overheid).- Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 217 van het College van
25/06/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[44] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2348963 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met het doel de studie om de evaluatie van het actieplan voor duurzame
energie en klimaat op te stellen in het kader van het Burgemeestersconvenant voor het klimaat
CDA/011363/YOU).- Principe.
Opdracht van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011363/YOU.- Uitgave van 30.000,00 EUR inclusief 21% btw.-
Artikel 10401/74760 van de buitengewone begroting van 2020.- Lening.- Kennisnemen van beslissing nr.
210 van het College van 25/06/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[45] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2349002 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van peiling asbakken voor het Koning
Boudewijnstadion (CDA/011423/PTL).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011423/PTL.- Uitgave van
45.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 76410/74451 van de buitengewone begroting van 2020.-
Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 211 van het College van 25/06/2020 overeenkomstig artikel 234,
§ 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[46] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2345045 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 12 maanden, aldus
het onderhouden en herstellen van het type omnium, gedurende 60 maanden, van schrobzuigmachines
(CDA/011349/BIL).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011349/BIL.- Uitgave van
168.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 108.000,00 EUR voor de aankoop en 60.000,00 EUR voor
het onderhoud.- Artikel 76150/74451 van de buitengewone begrotingen van 2020 en 2021 voor de
aankoop en artikel 76110/12406 van de gewone begrotingen van 2020 tot 2026 voor het
onderhoudscontract.- Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 205 van het College van 25/06/2020
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[47] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2348242 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen in 6 percelen met het doel de levering en plaatsing van zonnegordijnen
en overgordijnen in verschillende gebouwen van het departement Openbaar Onderwijs
(CDA/011156/PTL).- Bijkomende uitgave bij de gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgave van 1.593,40 EUR inclusief 21% btw, die het bedrag van het perceel 6 op 17.593,40
EUR inclusief btw brengt.- Artikel 70008/74451 van de buitengewone begroting van 2020.- Lening.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 207 van het College van 25/06/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3,
1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[48] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2349908 (R)

Sport.- Werkingstoelage.- vzw Sport2Be (by MW Fund) : 50.000,00 EUR.
Toekennen van een werkingstoelage voor een bedrag van 50.000,00 EUR aan de vzw «Sport2Be (by MW
Fund)».- Artikel 76410/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[49] Stedenbouw - Administratieve directie - Milieuraadgeving - 2349775 (R)

Vzw "NoWayBack".- Toelage van 7.500,00 EUR.
Een toelage van 7.500,00 EUR toekennen aan de vzw "NoWayBack" voor een burgerinitiatief test om het
grondwater dat op een bouwwerf wordt gepompt, ter beschikking te stellen van verschillende
begunstigden.- Artikel 87906/33202 van de gewone begroting 2020.- Thesaurie.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van mevr. de Schepen Hariche

[50] Personeel - Centraal secretariaat PER -  - 2344163 (R)
Overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.- Enquête naar de origine van de
personeelsleden.
Overeenkomst nr. ART5/20/020 betreffende het verstrekken van anonieme sociale gegevens tussen de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de Stad Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
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[51] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2348242 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen in 6 percelen met het doel de levering en plaatsing van zonnegordijnen
en overgordijnen in verschillende gebouwen van het departement Openbaar Onderwijs
(CDA/011156/PTL).- Bijkomende uitgave bij de gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgave van 1.593,40 EUR inclusief 21% btw, die het bedrag van het perceel 6 op 17.593,40
EUR inclusief btw brengt.- Artikel 70008/74451 van de buitengewone begroting van 2020.- Lening.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 207 van het College van 25/06/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3,
1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

Zie punt 47
-----------------------------------------------------------------------

[52] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2351032 (R)
Gewone secundaire onderwijsinstellingen van de Stad Brussel (Franstalig stelsel).- Huishoudelijk
reglement.- Wijziging.
Huishoudelijk reglement van de gewone secundaire onderwijsinstellingen van de Stad Brussel (Franstalig
stelsel).

-----------------------------------------------------------------------
[53] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2351052 (R)

Huishoudelijk reglement van de onderwijsinstellingen voor gewoon secundair onderwijs met volledig
leerplan van de Stad Brussel (Franstalig stelsel).- Bijlage bij deze instructies voor de "Lycée Emile
Jacqmain" in verband met periodes van hevige wind.
Huishoudelijk reglement van de onderwijsinstellingen voor gewoon secundair onderwijs met volledig
leerplan van de Stad Brussel (Franstalig stelsel).- Bijlage bij deze instructies voor de "Lycée Emile
Jacqmain" in verband met periodes van hevige wind.

-----------------------------------------------------------------------
[54] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2351064 (R)

Franstalig secundair onderwijs.- Schoolproject.- "Athénée Léon Lepage".
Aanneming van het Schoolproject.- "Athénée Léon Lepage".

-----------------------------------------------------------------------
[55] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2349763 (R)

"Haute Ecole Francisco Ferrer".- Organiek statuut.
Herziene tekst van het statuut van de "Haute Ecole Francisco Ferrer".

-----------------------------------------------------------------------
[56] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2348592 (R)

"Haute Ecole Francisco Ferrer".- Studiereglement.- Wijzigingen.
De herziene tekst van het Studiereglement van de “Haute Ecole Francisco Ferrer” van de Stad Brussel
aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
[57] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Jeugd - 2343050 (R)

Bibliotheek Elisabeth Carter.- Verhuizing tengevolge de MIVB-werken voor het station Toots
Thielemans.- MIVB : Overeenkomst.
Aannemen, tengevolge de MIVB-werken voor het station Toots Thielemans, de overeenkomst betreffende
de tijdelijke verplaatsing van de Bibliotheek Carter tussen de Stad en de «Maatschappij voor het
Intercommunaal Vervoer te Brussel» MIVB voor een periode van 24 maanden, verlengbaar.

-----------------------------------------------------------------------
[58] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Jeugd - 2344037 (R)

Jeugd.- Sportief- en Cultureel Centrum Noordpool, Antwerpsesteenweg 208-210 te 1000 Brussel.-
Nieuwe documenten van het Noordpoolcentrum.- Beslissingen van de Gemeenteraad van 18/12/2006 en
van 03/11/2014.
1) Aannemen van de nieuwe documenten aangaande het sportief- en cultureel Centrum Noordpool :
- het huishoudelijke reglement,
- de bezettingsovereenkomst,
- de partnershapovereenkomst,
- het aanvraagformulier voor jaarlijkse bezetting,
- het aanvraagformulier voor regelmatige bezetting;
2) Het College belasten met het concreet dagelijks beheer van de plaats en aan het College toevertrouwen
om indivduele overeenkomsten voor bezetting en partnerschap af te sluiten met de verscheidene bezetters.

-----------------------------------------------------------------------
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[59] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Jeugd - 2246634 (R)
Jeugd.- Cultureel- en Sportief Centrum Hageltoren, Slachthuisstraat 24 te 1000 Brussel.- Documenten van
het Hageltoren Centrum.
1) Aannemen van de documenten betreffende het Hageltoren Centrum :
- het huishoudelijk reglement,
- de bezettingsovereenkomst,
- de partnershapovereenkomst,
- het aanvraagformulier voor jaarlijkse bezetting,
- het aanvraagformulier voor regelmatige bezetting;
2) Het College te belasten met het concreet dagelijks beheer van de plaats en aan het College
toevertrouwen om indivduele overeenkomsten voor bezetting en partnerschap af te sluiten met de
verscheidene bezetters.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen Dhondt

[60] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2348959 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp mobiliteitsstudies voor de invoering van verkeersluwe
mazen op het grondgebied van de Stad Brussel.- Principe.- Dossier nr. 0602/M002/2020.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. 0602/M002/2020.- Uitgave van 258.940,00 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 41006/74760 van de buitengewone begroting van 2020.- Project nr. BD06-12.-2019.-
Lening : artikel 41006/96151.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen Maingain

[61] Organisatie - Methoden - Methoden - 2350630 (R)
Horizon 2020 "Response" project.- Ondertekening van de Consortiumovereenkomst.
De Consortiumovereenkomst met betrekking tot het Europees Horizon 2020 project "RESPONSE"
aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
[62] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2347686 (R)
Reglement Ambulante Handel.- Toevoeging annex 8 bis.- Frituren met infrastructuur.
De tekst van de bijlagen van het gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van
ambulante activiteiten op het openbaar domein van de Stad Brussel, met de wijziging van annex IV en V
en de creatie van annex VIIIbis.

-----------------------------------------------------------------------
[63] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2347885 (R)
Toelage 2020 aan de vzw STALEM.- Bedrag : 11.995,00 EUR.
Een toelage van 11.995,00 EUR toekennen aan vzw STALEM voor de aankoop van twee elekrische
fietsen voor leveringen.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[64] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2351274 (R)
Toelage 2020 aan vzw MicroStart Support : 10.000,00 EUR.
Een subsidie van 10.000,00 EUR toekennen aan vzw MicroStart Support voor de organisatie van
MicroStarters’ week 2020.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[65] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2346110 (R)
Verplaatsing van het foorkramersdorp binnen het Stadion Vander Putten.- 2020.
Het standgeld aan te rekenen voor een staanplaats in het Vander Putten stadium tijdens de periode van de
Zuidkermis tussen 24/07/2020 en 31/08/2020 vaststellen op een bedrag van 350,00 EUR per caravaan
kleiner dan 14m² en 700,00 EUR per caravaan groter dan 14m² en 150,00 EUR per auto.- De type-
overeenkomst aannemen die met iedere foorkramer zal afgesloten worden, overeenkomstig met het
huishoudelijk reglement van het stadion.

-----------------------------------------------------------------------
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[66] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
Handel - 2351333 (R)
Toelage 2020 aan de feitelijke vereniging "Wijkbewoners en Handelaars Diksmuidelaan".- Bedrag :
1.250,00 EUR.
Een subsidie van 1.250,00 EUR toekennen aan de feitelijke vereniging "Wijkbewoners en Handelaars
Diksmuidelaan" voor de organisatie van wijkfeesten.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting
2020.

-----------------------------------------------------------------------
[67] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2350640 (R)
Toelage 2020.- Vzw Vereniging van handelaren en eigenaren van Houba Avenue Strooper en omgeving :
7.650,00 EUR.
Een subsidie van 7.650,00 EUR toekennen aan vzw Vereniging van handelaren en eigenaren van Houba
Avenue Strooper en omgeving voor de organisatie van animaties van de wijk (jaarlijkse
vlooienmarkt/branderie) en de passage van Sinterklaas.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting
2020.

-----------------------------------------------------------------------
[68] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2350632 (R)
Toelage 2020 aan de vzw De Gezellen van Sint-Laurentius.- Bedrag : 2.000,00 EUR.
Een toelage van 2.000,00 EUR toekennen aan vzw De Gezellen van Sint-Laurentius voor de organisatie
van de Meyboom 2020.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[69] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2351321 (R)
Toelage 2020 aan vzw "Association des Commerçants du quartier Bruegel et des Marolles" : 7.500,00
EUR.
Een subsidie van 7.500,00 EUR toekennen aan vzw "Association des Commerçants du quartier Bruegel et
des Marolles" voor de organisatie van videoproductie.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting
2020.

-----------------------------------------------------------------------
[70] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2351377 (R)
Toelage 2020 aan de vzw "L'association des commerçants des casernes" : 9.495,00 EUR.
Een subsidie van 9.495,00 EUR toekennen aan vzw "L'Association des commerçants des casernes" voor
de organisatie van evenementen en animaties op de binnenkoer, de verlichtingen 2020 en de verfraaiing
van de binnenkoer.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[71] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2350635 (R)
Toelage 2020.- vzw Unie van Handelaars en Zelfstandigen van Heembeek-Center : 10.000,00 EUR.
Een subsidie van 10.000,00 EUR toekennen aan vzw Unie van Handelaars en Zelfstandigen van
Heembeek-Center voor de organisatie van de braderij in september en de eindejaarsverlichtingen 2020.-
Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[72] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2351269 (R)
Toelage 2020 aan de bvba Happy Few Communication.- Bedrag : 35.000,00 EUR.
Een subsidie van 35.000,00 EUR toekennen aan bvba Happy Few Communication voor Experience
Luxury Brussels.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen El Ktibi
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[73] Organisatie - Relaties - Relaties en Internationale solidariteit - 2347558 (R)
Subsidies.- Projectoproep 2020 Internationale Solidariteit - 1ste sessie.
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Subsidies worden toegekend aan volgende verenigingen voor een totaalbedrag van 131.367,00 EUR op
artikel 15001/33202 van de gewone begroting 2020 :
A. Sensibilisatie van Brusselaars over thema’s en vraagstukken rond internationalesolidariteit :
1."achACT - Actions Consommateurs Travailleurs" : Filmdebat over het thema waardig werk met name
over de betaling van een leefbaar loon voorarbeiders in de textielindustrie.- Voorgestelde subsidie :
4.000,00 EUR.
2."CNAPD - Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie" : Onderwijskit
"Démocra'quoi" : 9 themabladen met activiteitenvoor een jongeren, met een bezinning, workshops en een
toneelstuk.- Voorgestelde subsidie : 3.600,00 EUR.
3."Coalition PLUS Belgique" : Projectie - conferentie en uitwisseling van ervaringen en goede praktijken
Noord-Zuid / Zuid-Zuid / Zuid-Noord, rond gezondheidszorg en de strijd tegen HIV/AIDS.- Voorgestelde
subsidie : 1.740,00 EUR.
4."Commission Justice et Paix" : Verspreiding en druk van het collectieve rapport "Mineralen van de
energietransitie, naar een koolstofarme samenleving voor iedereen", over vraagstukken in verband met de
energietransitie.- Voorgestelde subsidie : 3.200,00 EUR.
5."Défense des enfants International Belgique" : Bewustmaking van de problematiek van
gendergerelateerd geweld tegen migrantenkinderen en het creëren van bewustmakingsinstrumenten bij
jongeren die ervaring hebben met migratie en de verspreiding van deze instrumenten onder een breed
publiek en in opvangcentra.- Voorgestelde subsidie : 2.000,00 EUR.
6."Entraide et Fraternité" : Bewustmaking in het gespecialiseerde en gedifferentieerd basisonderwijs over
de ongelijkheden tussen Noord en Zuid, over duurzaam voedsel : benadering van het begrip van het
wereldvoedselsysteem via animaties.- Voorgestelde subsidie : 2.500,00 EUR.
7."FaMiDo - Familles du monde" : Educatief materiaal over migratieprocessen, om het concept "rouw"
onder jonge migranten en autochtonen beter te begrijpen en te vereenvoudigen.- Voorgestelde subsidie :
3.200,00 EUR.
8.Handicap International : Interactief spel, schoolanimaties over handicap en inclusie voor leerlingen uit
het middelbaar onderwijs.- Voorgestelde subsidie : 2.000,00 EUR.
9."Les nouveaux disparus" : "Festival Théâtres Nomades" : Bewustwording rond duurzame
ontwikkeling".- Voorgestelde subsidie : 2.000,00 EUR.
10.Maps : Fototentoonstelling over de toegang tot gezondheidszorg, de gevolgen van conflicten en
armoede in ontwikkelingslanden.- Voorgestelde subsidie : 4.000,00 EUR.
11."Mutualité Saint-Michel" : Forum over sociale bescherming in Afrika, met de nadruk op de solidaire
zorgverzekering in de DRC.- Voorgestelde subsidie : 2.800,00 EUR.
12. "Objectif, Mouvement pour l'égalité des droits" : Opleiding van facilitators rond mondiale
burgerschapseducatie in publieke ruimte".- Voorgestelde subsidie : 4.000,00 EUR.
13.Out of Focus : Fototentoonstelling, voorstellingen over ecologische vraagstukken en het verband tussen
consumptie en ecologie, met een focus op de impact in Afrika van de massale import van
consumptiegoederen.- Voorgestelde subsidie : 3.890,00 EUR.
14.Oxfam Wereldwinkel Brussel : Solidaire brunch, tentoonstelling, educatieve spelletjes, reportages over
eerlijke handel.- Voorgestelde subsidie : 3.500,00 EUR.
15."SIREAS - Service International de Recherche d'Education et d'Action sociale" : In het kader van een
vormingscyclus, een introductiedag met creatieve workshops en een voorstelling over toegang en het recht
op gezondheidszorg met een noord-zuidas.- Voorgestelde subsidie : 2.900,00 EUR.
16."Transe-en-Danse" : Multidisciplinaire pedagogische opleiding over interculturele dialoog, inclusie,
burgerschap en het verminderen van ongelijkheden, voor professionals in sectoren die verband houden
met jeugdzorg.- Voorgestelde subsidie : 4.000,00 EUR.
B. Projecten ontwikkelingssamenwerking :
17. "CAIFEN - Centre d'Aide et de Formation Entrepreuneuriales" : Organiseren van naailessen voor
doofstomme meisjes in een bestaand centrum voor gehandicapten in Kinshasa, Bondeko-centrum.-
Voorgestelde subsidie : 8.000,00 EUR.
18."Coordination Haali Pular Guinée de Belgique" : Bouw van een watertoren en een distributienetwerk in
de gemeente Popodara, sensibilisering van de gebruikers en ondersteuning van de beheerseenheid.-
Voorgestelde subsidie : 7.974,00 EUR.
19."Création d'un Monde" : Het oprichten van een coöperatieve om het transport, de ontvangst, de
verpakking en de distributie van visproducten te vergemakkelijken.- Voorgestelde subsidie : 8.000,00
EUR.
20."Diaspora AFAR de Belgique" : Distributie van zonnekits aan 100 kinderen uit kwetsbare gezinnen,
oprichting van een mini-zonne-energiecentrale binnen de basisschool.- Voorgestelde subsidie : 5.000,00
EUR.
21.Vonken van Hoop : Oprichting van een dienst voor arbeidsbegeleiding voor jongeren en opleiding.-
Voorgestelde subsidie : 5.000,00 EUR.
22.FOS (Socialistische Solidariteit) : Uitwerken gezondheidsbeleid voor de vakbonden,
bijstandsactiviteiten voor slachtoffers van beroepsongevallen, technische en juridische begeleiding voor
werknemers die zetelen in paritair comité.- Voorgestelde subsidie : 3.500,00 EUR.
23."Initiatives Solidarité 224" : Oprichting van een coöperatieve voor vissers met de
terbeschikkingstelling van twee boten en het opzetten van een commercieel circuit.- Voorgestelde subsidie
: 5.000,00 EUR.
24.Kiyo Ngo voor Kinderrechten : Begeleiding van 240 jongeren bij de ontwikkeling van hun coöperaties
en micro-ondernemingen in de DRC op het gebied van de landbouw (Zuid-Kivu).- Voorgestelde subsidie :
7.995,00 EUR.
25.MiCroDev : Opleiding, coaching en financiële steun voor 250 vrouwelijke ondernemers door middel
van individuele of op solidariteit gebaseerde leningen.- Voorgestelde subsidie : 8.000,00 EUR.
26."Plan International Belgique" : Voetbaltraining voor 300 meisjes, sensibilisering van de lokale
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gemeenschap, school en schoolmanagementcomités rond gendergelijkheid.- Voorgestelde subsidie :
8.000,00 EUR.
27.Social Ecology Education Fund : Bouw van een micro-kleuterschool met een pedagogisch programma
in het Engels “learning by playing”, met aandacht voor sociale inclusie en ecologisch bewustzijn.-
Voorgestelde subsidie : 7.568,00 EUR.
28.Viva Africa : Ontwikkeling van 4 Dreamcentra binnen bestaande gezondheidscentra en
kraamafdelingen voor chronische ziekten, met name HIV-AIDS, TB of malaria.- Voorgestelde subsidie :
8.000,00 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van mevr. de Schepen Persoons

[74] Stedenbouw - Plan - Expertises - 2348547 (R)
Aankoop voor openbaar nut van percelen van de Haven van Brussel, gelegen op de site van Tour & Taxis.
Goedkeuring van het beginsel van de bijzondere voorwaarden die in het ontwerp van voorlopige
verkoopovereenkomst zijn opgenomen.

-----------------------------------------------------------------------
[75] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2350226 (R)

Dossier Reper Vreven.- Bodemstudie.- Dossier nr. 0602/V011/2020.
Overheidsopdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur in toepassing van artikel 92 van de wet van
17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 9.430,20 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 42106/73160 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject nr.
AP06-16-2019.- Lening : artikel 42106/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 402 van het College
van 25/06/2020, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[76] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2349017 (R)

Marollen.- Overheidsopdracht voor volledige opdracht voor de herinrichtigsprojecten voor 7
binnengebieden in de Marollenwijk op het grondgebied van de Stad.- Dossier nr. 0602/V009/2020.
Mededingingsprocedure met onderhandeling in toepassing van artikel 38, 1 van de wet van 17/06/2016.-
Bestek nr. 0602/V009/2020.- Uitgave geraamd op 271.128,41 EUR btw inbegrepen voor de
dienstopdracht en 30.000,00 EUR (vrijgesteld van btw) voor de vergoeding van de voorstudies van de
geselecteerde inschrijvers.- Artikel 93022/73160 van de buitengewone begroting van 2020 (project nr.
DW22-6-2018).- Lening : artikel 93022/96151.- Toelage : artikel 93022/66552.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen Pinxteren

[77] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2349874 (R)
Duurzaam Wijkcontract De Marollen - Operatie 5.03 - "Projectenoproep n° 2 voor de herwaardering van
de openbare buurtruimten".- Toekenning van de subsidies.- Referentiedossier nr. 0604/18/V5/011.
Toekenning en vastlegging van de uitgaven voor 2020, aan de laureaten van de "Projectenoproep nr. 2
voor de herwaardering van de openbare buurtruimten", operatie 5.03 te leiden in het kader van het
Duurzaam Wijkcontract De Marollen, als volgt :
- BRAVVO : 15.000,00 EUR;
- "Centre d’Accompagnement et de Réinsertion Sociale des Jeunes en difficulté", afgekort CARS" :
13.000,00 EUR.
Artikel 93022/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[78] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2350203 (R)

Duurzaam Wijkcontract JONCTION : Stadspark.- Financieringsovereenkomst betreffende de bestendiging
van een "street-art" fresco, ontworpen in het kader van het programma 101e% van de BGHM.
Overeenkomst tussen de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (afgekort BGHM) en de Stad
Brussel, genoemd “Financieringsovereenkomst betreffende de bestendiging van een 'street-art' fresco,
ontworpen in het kader van het programma 101e% van de BGHM tijdens de aanpassingswerken aan de
vloer van de site 'Les Brigittines'”.

-----------------------------------------------------------------------
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[79] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2349947 (R)
Duurzaam Wijkcontract De Marollen - Operatie 5.06 - "Projectenoproep ter ondersteuning van de
voedings(hulp)sector voor een gezonde en duurzame voeding".- Toekenning van de subsidies aan de
laureaten.
Toekenning en vastlegging van de uitgaven voor 2020 ten gunste van de laureaten van de
"Projectenoproep ter ondersteuning van de voedings(hulp)sector voor een gezonde en duurzame voeding",
operatie 5.06 te leiden in het kader van het Duurzaam Wijkcontract De Marollen, als volgt verdeeld :
- OCMW van de Stad Brussel : 33.000,00 EUR (artikel 93022/43501 van de gewone begroting 2020),
- "Epicerie locale Les Capucines" : 20.000,00 EUR (artikel 93022/33202 van de gewone begroting 2020),
- "Comité de la Samaritaine" : 5.000,00 EUR (artikel 93022/33202 van de gewone begroting 2020).
Het krediet van 40.000,00 EUR voorzien op het artikel 93022/43501 van de gewone begronting 2020 voor
het ‘Duurzaam Wijkcontract De Marollen’ - actie 5.01b - Straatstenenbrigade zal met 33.000,00 EUR
verminderd worden om toegewezen te worden aan de actie 5.06 - "Projectenoproep ter ondersteuning van
de voedings(hulp)sector voor een gezonde en duurzame voeding” op hetzelfde begrotingsartikel.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van mevr. de Schepen Houba

[80] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2350168 (R)
Toerisme.- Specifieke toelage.- Vzw "Halolalune Production" : 2.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage van 2.000,00 EUR aan de vzw "Halolalune Production" als
supplement voor "La Semaine du Son 2020".- Artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[81] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2350520 (R)

Cultuur.- Specifieke toelagen aan verschillende verenigingen.- Totaal bedrag : 11.620,00 EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 11.620,00 EUR aan de volgende
verenigingen en verdeeld als volgt :
1) 4.120,00 EUR aan de feitelijke vereniging « Comité des habitants du Quartier Luther » voor het project
«Culture en Rue»;
2) 7.500,00 EUR aan de vzw « Les Midis de la Poésie » als aanvullende werkingstoelage.
Artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[82] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2346500 (R)

Cultuur.- Werkingstoelage.- Vzw "Emilie(s)" : 3.000,00 EUR.
Toekennen van een werkingstoelage voor een bedrag van 3.000,00 EUR aan de vzw "Emilie(s)".- Artikel
77210/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[83] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2350829 (R)

Toerisme. - Specifieke toelage.- Dhr. Loic VAN DER HEYDEN : 7.500,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage van 7.500,00 EUR aan de particulier dhr. Loic VAN DER
HEYDEN voor het project van de documentairereeks "Vollenbak".- Artikel 56110/33101 van de gewone
begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen Zian

[84] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Dienst klienteel - Commercieel beheer
Verhuring/Marketing - 2268162 (R)
Passief gebouw gelegen Beizegemstraat 184 te 1120 Brussel.- Vastlegging van de huurvoorwaarden.
1) De huurprijzen en de voorschotten op lasten vastleggen voor de 9 woningen in het gebouw gelegen
Beizegemstraat 184 te 1120 Brussel volgens de waarden opgenomen in de tabellen als bijlage bij het
besluit.- 2) Akte nemen dat de verhuring zal een aanvang nemen na voltooiing van de bouwwerken.

-----------------------------------------------------------------------
[85] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium -  - 2350688 (R)

Zenne 80 - Opdracht voor werken.- Bijkomende uitgave bij toewijzing van de opdracht.
Bijkomende uitgave van 5.392.951,38 EUR incl. btw bij toewijzing van de opdracht voor werken via een
openbare procedure (bestek nr. RF/19/PO/831).- Artikel 242-01 van de patrimoniale begroting 2020.-
Ontvangsten (lening) : artikel 171-01 van de patrimoniale begroting.

-----------------------------------------------------------------------
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[86] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium -  - 2349226 (R)
Hoek Koninginnelaan / Paleizenstraat over de Bruggen : bouwen van 5 woningen.- Dienstopdracht voor
multidisciplinaire studie.
Dienstenopdracht voor een multidisciplinaire studie (architectuur, stabiliteit, EPB, speciale technieken en
akoestisch) voor het bouwen van 5 woningen op de hoek Koninginnelaan/Paleizenstraat over de Bruggen
te 1000 Brussel.- Mededingingsprocedure met onderhandeling en met voorafgaande bekendmaking -
bestek/cahier spécial des charges nr. RF/20/PCAN/837.- Bedrag van de opdracht geraamd op 156.293,28
EUR (incl. 21% btw).- Lening.- Aanwendingen : Uitgaven : artikel 240-01 van de patrimoniale begroting
2020.- Ontvangsten op artikel 171-01 van de patrimoniale begroting 2020 en volgende (lening) en op
artikel 151-01 van de patrimoniale begroting 2020 en volgende (subsidie).

-----------------------------------------------------------------------
[87] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium -  - 2346311 (R)

Herhuisvesting van bewoners waarvan de woning werd getroffen door een onbewoonbaarheidsbesluit.-
Partnerschap met de "Brusselse Woning" en het OCMW.- Samenwerkingsovereenkomsten 2020.
Samenwerkingsovereenkomst 2020 tussen de Stad Brussel en de coöperatieve vennootschap «De
Brusselse Woning» met betrekking op een partnerschap met het oog op de prioritaire
terbeschikkingstelling van maximum 2 woningen per jaar.- Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad
Brussel en het OCMW dat zich belast met de overdracht van het dossier en met de sociale individuële
begeleiding voor de begunstigden conform het artikel 3 van de samenwerkingsovereenkomst met "De
Brusselse Woning".- Aanvragen aan de coöperatieve maatschappij «De Brusselse Woning» van de
hernieuwing van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Brussel en «De Brusselse Woning» voor
het dienstjaar 2021 en de aanpassing van de toelatingsvoorwaarde beschreven in het artikel 1 als volgt :
minstens een gezin, boven op het onbewoonbaarheidsbesluit, begunstigde zal zijn, op het moment van de
toekenning, van het leefloon en/of enige andere vorm van bijstand van het OCMW bij het OCMW van de
Stad Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
[88] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2345424 (R)

"Académie Royale des Beaux-Arts, Zuidstraat, 144 te 1000 Brussel.- Vernieuwing van de stookplaats en
afsluiten van een verzekering "Alle bouwplaatsrisico's" in verband met de werken.- Dossier nr. 20/3925.
Overheidsopdracht van werken via openbare procedure in toepassing van artikel 36, § 1 van de wet van
17/06/2016 - bestek nr. 20/3925 en desbetreffende aankondiging van opdracht.- Uitgave geraamd op
368.193,65 EUR btw inbegrepen.- Beroep op de jaarlijkse verzekeringsverlener.- Uitgave van 817,36
EUR alle belastingen inbegrepen.- Artikel 74108/72360 van de buitengewone begroting 2020 (project nr.
FH08-55-2019).- Totale uitgave geraamd op 369.011,01 EUR btw inbegrepen en alle belastingen
inbegrepen.- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[89] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2348441 (R)

"Athénée Adolphe Max", Grevelingenstraat, 68 te 1000 Brussel en "Lycée Henriette Dachsbeck",
Strostraat, 24 te 1000 Brussel.- Dossier nr. 20/3919.- In conformiteit stellen van het geheel van de
elektrische installaties en de LED verlichting.- Afsluiten van een verzekering "alle bouwplaatsrisico's"
gebonden aan die werken.
Overheidsopdracht voor werken via openbare procedure in toepassing van artikel 36, § 1 van de wet van
17/06/2016 - bestek/cahier spécial des charges nr. 20/3919 en desbetreffende aankondiging van opdracht.-
Uitgave geraamd op 1.267.034,15 EUR btw inbegrepen.- Beroep op de jaarlijkse verzekeringsverlener.-
Uitgave van 2.965,85 EUR alle belastingen inbegrepen.- Artikel 73508/72360 van de buitengewone
begroting 2020 (project nr. FH08-46-2019 - 530.000,00 EUR en project nr. FH08-48-2019 - 740.000,00
EUR).- Totale uitgave geraamd op 1.270.000,00 EUR btw en alle belastingen inbegrepen.- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
Vragen

[90] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2348936 (R)
Vraag van dhr. MAIMOUNI, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de mogelijkheid tot plaatsing van specifieke vuilbakken voor de ophaling van gebruikte
mondmaskers met het oog op recyclage.

-----------------------------------------------------------------------
[91] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen

- 2348930 (R)
Vraag van dhr. MAIMOUNI, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de strijd tegen hondenuitwerpselen in het Fontainaspark.

-----------------------------------------------------------------------
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http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2348483&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2351695&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2351696&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS


[92] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2351462 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de stand van zaken in verband met het woonerf in de hele Vijfhoek.

-----------------------------------------------------------------------
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