
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 16 januari 2023 te 16 uur

 

Bijvoegsel aan de agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers van dhr. Burgemeester
[110] Secretaris - Juridische directie - Administratief toezicht - 2504461 (R)

Bijzonder toezicht op het OCMW (artikel 112) - Ontbinding RENOBRU.
Beraadslaging nr. 100 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 07/12/2022 die de vrijwillige
ontbinding van de vereniging RENOBRU goedkeurt.

-----------------------------------------------------------------------
[111] Begroting & Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2506715 (R)

Handhaving van het besluit van de Gemeenteraad van 19/09/2022 betreffende het principe van
deelneming in de kapitalisatie van het Universitair Ziekenhuis Brussel UZB voor een bedrag van
5.000.000,00 EUR en het financiële plan van het Universitair Ziekenhuis Brussel UZB overmaken.
Handhaving van de beslissing nr. 16 van de Gemeenteraad van 19/09/2022 betreffende het principe van
deelneming in de kapitalisatie van het Universitair Ziekenhuis Brussel UZB voor een bedrag van
5.000.000,00 EUR en het financiële plan van het Universitair Ziekenhuis Brussel UZB overmaken.

-----------------------------------------------------------------------
[112] Begroting & Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2501813 (R)

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (17/11/2022) tot toekenning van een subsidie tot
financiering van de loonsverhoging van de personeelsleden van niveau C voor de periode van 01/01/2022
tot 31/12/2022.
Doorstorting van het voorschot van de subsidie volgens de hieronder vermelde verdeling :
- 17.721,27 EUR op artikel 22/12403/43507 van de gewone begroting 2022 aan de Vastgoedregie van de
Stadseigendommen;
- 276.586,34 EUR op artikel 22/83103/43507 van de gewone begroting 2022 aan het OCMW van Brussel;
- 9.675,06 EUR op artikel 22/52003/43507 van de gewone begroting 2022 aan de Berg van
Barmhartigheid;
- 6.454,83 EUR op artikel 22/52003/43507 van de gewone begroting 2022 aan de vzw "Buurthuis(zen) -
Centrum voor maatschappelijke buurtanimatie";
- 10.447,79 EUR op artikel 22/52003/43507 van de gewone begroting 2022 aan de vereniging "De
Brusselse Keukens";
- 1.463,50 EUR op artikel 22/52003/43507 van de gewone begroting 2022 aan de vereniging "Renobru";
- 83.916,79 EUR op artikel 22/87203/43507 van de gewone begroting 2022 aan de de
Ziekenhuisvereniging van Brussel - Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola;
- 364.733,60 EUR op artikel 22/87203/43507 van de gewone begroting 2022 aan de Ziekenhuisvereniging
van Brussel - U.V.C. Sint-Pieter;
- 113.919,12 EUR op artikel 22/87203/43507 van de gewone begroting 2022 aan de Ziekenhuisvereniging
van Brussel - Instituut Jules Bordet;
- 407.915,42 EUR op artikel 22/87203/43507 van de gewone begroting 2022 aan de Ziekenhuisvereniging
van Brussel - U.V.C. Brugmann;
- 2.703,35 EUR op artikel 22/87203/43507 van de gewone begroting 2022 aan het Universitaire
Ziekenhuiscentrum Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
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[113] Begroting & Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2501823 (R)
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (17/11/2022) tot toekenning van een subsidie tot
financiering van de loonsverhoging van de personeelsleden van niveau D-E voor de periode van
01/01/2022 tot 31/12/2022.
Doorstorting van het voorschot van de subsidie volgens de hieronder vermelde verdeling :
- 42.209,58 EUR op artikel 12403/43507 van de gewone begroting 2022 aan de Vastgoedregie van de
Stadseigendommen;
- 248.675,34 EUR op artikel 83103/43507 van de gewone begroting 2022 aan het OCMW van Brussel;
- 3.740,15 EUR op artikel 52003/43507 van de gewone begroting 2022 aan de Berg van Barmhartigheid;
- 17.709,59 EUR op artikel 52003/43507 van de gewone begroting 2022 aan de vzw "Buurthuis(zen) -
Centrum voor maatschappelijke buurtanimatie";
- 125.948,65 EUR op artikel 52003/43507 van de gewone begroting 2022 aan de vereniging "De
Brusselse Keukens";
- 10.659,36 EUR op artikel 52003/43507 van de gewone begroting 2022 aan de vereniging "Renobru";
- 40.692,57 EUR op artikel 87203/43507 van de gewone begroting 2022 aan de Ziekenhuisvereniging van
Brussel - Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola;
- 261.966,93 EUR op artikel 87203/43507 van de gewone begroting 2022 aan de Ziekenhuisvereniging
van Brussel - U.V.C. Sint-Pieter;
- 68.126,07 EUR op artikel 87203/43507 van de gewone begroting 2022 aan de Ziekenhuisvereniging van
Brussel - Instituut Jules Bordet;
- 250.737,61 EUR op artikel 87203/43507 van de gewone begroting 2022 aan de Ziekenhuisvereniging
van Brussel - U.V.C. Brugmann;
- 472,86 EUR op artikel 87203/43507 van de gewone begroting 2022 aan het Universitaire
Ziekenhuiscentrum Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
[114] Begroting & Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2501747 (R)

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17/11/2022 tot toekenning van een subsidie tot
financiering van de loonsverhoging van de personeelsleden voor de periode van 01/01/2022 tot
31/12/2022.
Doorstorting van het voorschot van de subsidie volgens de hieronder vermelde verdeling :
- 60.227,98 EUR op artikel 22/12403/43507 van de gewone begroting 2022 aan de Vastgoedregie van de
Stadseigendommen;
- 801.967,70 EUR op artikel 22/83103/43507 van de gewone begroting 2022 aan het OCMW van Brussel;
- 14.304,23 EUR op artikel 22/52003/43507 van de gewone begroting 2022 aan de Berg van
Barmhartigheid;
- 24.202,84 EUR op artikel 22/52003/43507 van de gewone begroting 2022 aan de vzw "Buurthuis(zen) -
Centrum voor maatschappelijke buurtanimatie";
- 88.929,43 EUR op artikel 22/52003/43507 van de gewone begroting 2022 aan de vereniging "De
Brusselse Keukens";
- 10.093,14 EUR op artikel 22/52003/43507 van de gewone begroting 2022 aan de vereniging "Renobru";
- 409.104,15 EUR op artikel 22/87203/43507 van de gewone begroting 2022 aan de Ziekenhuisvereniging
van Brussel - Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola;
- 1.118.242,33 EUR op artikel 22/87203/43507 van de gewone begroting 2022 aan de
Ziekenhuisvereniging van Brussel - U.V.C. Sint-Pieter;
- 558.158,28 EUR op artikel 22/87203/43507 van de gewone begroting 2022 aan de Ziekenhuisvereniging
van Brussel - Instituut Jules Bordet;
- 1.231.768,07 EUR op artikel 22/87203/43507 van de gewone begroting 2022 aan de
Ziekenhuisvereniging van Brussel - U.V.C. Brugmann;
- 50.010,22 EUR op artikel 22/87203/43507 van de gewone begroting 2022 aan het Universitaire
Ziekenhuiscentrum Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
[115] Begroting & Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2501689 (R)

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24/11/2022 tot toekenning aan de Stad Brussel en
aan de gemeenten Anderlecht, Etterbeek, Elsene en Sint-Gillis, van een subsidie met het oog op het
financieren voor het dienstjaar 2022, van de herwaardering van het openbaar ambt, in het bijzonder het
personeel van de openbare ziekenhuizen waarvan zij het tekort ten laste nemen.
Doorstorting van de subsidie van 8.037.934,00 EUR volgens de hieronder vermelde verdeling aan de
ziekenhuizen van de Stad :
- 1.348.765,33 EUR ten gunste van het Instituut Jules Bordet;
- 2.966.801,44 EUR ten gunste van het UZC Brugmann;
- 937.223,10 EUR ten gunste van het UKZKF;
- 2.785.144,13 EUR ten gunste van het UZC Sint-Pieter.

-----------------------------------------------------------------------
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[116] Begroting & Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2286351 (R)
Toekenning van een toelage voor een veiligheids- en samenlevingscontract voor gemeenten die vroeger
een veiligheids- en samenlevingscontract hadden in het kader van de implementatie van een lokaal beleid
voor veiligheid en preventie voor de jaren 2018-2019 (Koninklijk besluit van 02/09/2018).
Principe van de toekenning van een toelage voor een veiligheids- en samenlevingscontract toegekend door
FOD Binnenlandse Zaken in het kader van de implementatie van een lokaal beleid voor veiligheid en
preventie voor een bedrag van 1.896.439,60 EUR voor het jaar 2018 en van 1.856.982,33 EUR voor het
jaar 2019, in mindering van de verplichte bijdrage van de Stad aan de werking van de Politiezone Brussel
HOOFDSTAD Elsene.

-----------------------------------------------------------------------
[117] Begroting & Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2489580 (R)

Toelage voor een veiligheids- en samenlevingscontract voor gemeenten die vroeger een veiligheids- en
samenlevingscontract hadden in het kader van de preventie tegen gewelddadige radicalisering
(Koninklijke Besluiten van 02/09/2018 en 13/12/2020).- Overeenkomst - Regularisatie 2018-2019 et
2020.
Overeenkomst tussen de Stad Brussel en de Politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene, betreffende de
toelage voor een veiligheids- en samenlevingscontract voor gemeenten die vroeger een veiligheids- en
samenlevingscontract hadden in het kader van de veiligheid en/of preventie tegen gewelddadige
radicalisering voor de jaren 2018-2019 en 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[118] Begroting & Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2505581 (R)

Samenstelling van de kasvoorraden 2023.
Aanneming van de kasvoorraden 2023.

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

[119] Aankopen & Facilities -  - Aankopen - 2499580 (R)
Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met als voorwerp de reclamebelettering op schone
voertuigen (CNG, elektrisch) AFA/012774/PAD).- Principe.
Opdracht van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Bestek nr. AFA/012774/PAD.- Uitgave van 30.000,00 EUR inclusief 21% btw.-
Artikel 13605/74760 van de buitengewone begroting van 2022.- Investeringsproject nr. BH05-2-2022.-
Lening.- Kennisnemen van punten 1 tot 4 van beslissing nr. 78 van het College van 12/01/2023
overeenkomstig artikel 234 §3, 1e lid, 2e zin van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[120] Aankopen & Facilities -  - Aankopen - 2499755 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen in 3 percelen met het doel de levering van fotomateriaal
(AFA/012330/SEK).- Bijkomende uitgave bij de gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgave van 6.716,04 EUR inclusief 21% btw in vergelijking met de raming van het perceel 3
van de opdracht, waardoor het bedrag van het perceel op 108.716,04 EUR btw inbegrepen komt.- Artikel
70008/74451 van de buitengewone begroting van 2022.- Lening.- Kennisnemen van de bijkomende
uitgave aangenomen door het College tijdens de zitting van 12/01/2023 (beslissing nr. 379)
overeenkomstig artikel 234 §3, 1e lid, 2e zin van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[121] Aankopen & Facilities -  - Aankopen - 2504570 (R)

Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Buitengewone begroting.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummers van de opdrachten: 012785 en 012786.- Totale raming van 45.000,00
EUR btw inbegrepen.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2022.- Lening.-
Kennisnemen van punten 1 tot 3 van de beslissing nr. 84 van het College van 12/01/2023 overeenkomstig
artikel 234 §3, 1e lid, 2e zin van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[122] Aankopen & Facilities -  - Aankopen - 2506022 (R)

Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Buitengewone begroting.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Opdracht nr. 012473.- Totale raming van 900,00 EUR inclusief btw.- Verscheidene
artikelen van de buitengewone begroting van 2023.- Lening.- Kennisnemen van punten 1 tot 3 van de
beslissing nr. 97 van het College van 12/01/2023 overeenkomstig artikel 234 §3, 1e lid, 2e zin van de
nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Hariche
[123] Human resources - Human ressources -  - 2487429 (R)

Human Resources.- Subsidie Sinterklaas 2022.
Toekenning van een subsidie van 40.000,00 EUR aan de vzw "SOBRU" voor de organisatie van het
Sinterklaasfeest voor de kinderen van de personeelsleden, beheerd door het Departement Human
Resources.- Artikel 13102/332-02 van de gewone begroting 2022.

-----------------------------------------------------------------------
[124] Openbaar onderwijs - Financiën - Begroting - 2504890 (R)

"Institut des Arts et Métiers" en "Institut Paul Henri Spaak".- Levering van 4 TVI gesubsidieerd ter hoogte
van 80% door de "Fédération Wallonie - Bruxelles".- Regularisatie.
Levering van twee TVI (geleverd met 2 stilets en 2 afstandsbedieningen) aan het "Institut des Arts et
Métiers" Slachthuislaan 50 te 1000 Brussel, voor een bedrag van 8.312,70 EUR btw inbegrepen.- Artikel
73508/74253 van de buitengewone begroting 2022.- Investeringsprojectnr. FH08-193-2009.- Financiering
door een subsidie gelimiteerd tot 6.650,16 EUR en het saldo van 1.662,54 EUR door een lening.- Levering
van twee TVI (geleverd met 2 afstandsbedieningen) aan het "Institut Paul Henri Spaak" A. Stevensstraat
20 te 1020 Brussel, voor een bedrag van 4.689,96 EUR btw inbegrepen.- Artikel 73508/74253 van de
buitengewone begroting 2022.- Investeringsprojectnr. FH08-193-2009.- Financiering door een subsidie
gelimiteerd tot 3.751,96 EUR en het saldo van 938,00 EUR door een lening.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 386 van het College van 12/01/2023 overeenkomstig artikel 234 §3, 1e lid, 2e zin van de
nieuwe gemeentewet.

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

[125] Openbare en groene ruimten - Centraal secretariaat EPV -  - 2495935 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de levering, plaatsing, montage, indienststelling,
ontmanteling en verwijdering alsook de onderhouds- en instandshoudingswerken van de verlichte
wegsignalisatie en van verkeersregelaars voor seininstallaties met verkeerslichten langs de wegen beheerd
door de Stad Brussel, gedurende een periode van 12 maanden (TV/2022/77/EP).- Bijkomende uitgave.
Openbare procedure.- Bijkomende uitgave van 202.281,63 EUR.- Artikel 42305/140/06 van de gewone
begrotingen van 2023 en 2024, onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, de
aanneming van de begroting 2024 door de Gemeenteraad en de goedkeuring van de begrotingen 2023 en
2024 door de toezichthoudende overheid.- Thesaurie.

-----------------------------------------------------------------------
[126] Stadsontwikkeling - Mobiliteit et Stadsaanleg -  - 2497985 (R)

Gewestelijke toelage 2022.- Organisatie "Vollenbike".- Overeenkomst.
Overeenkomst voorgesteld door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de projectoproep
voor het onderdeel duurzame mobiliteit.

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

[127] Stadsontwikkeling - Stadsvernieuwing -  - 2502379 (R)
Duurzaam Wijkcontract "Versailles" : operatie 2.1 Master Plan Versailles.- Beroep op de
opdrachtencentrale OPEN Brussels voor de opstelling van de globale landschapsstudie.- Principe.
Beroep op de opdrachtencentrale OPEN Brussels, onder voorbehoud van de goedkeuring door de
toezichthoudende overheid van de beslissing nr. 73 van de Gemeenteraad van 05/12/2022 ter
onderschrijving van het protocolakkoord met perspective.brussels en Leefmilieu Brussel.- Uitgave van
230.141,74 EUR, btw inbegrepen.- Artikel 93022/72160 van de buitengewone begroting van 2022 :
project AP22-20-2014.- Artikel 93022/73160 van de buitengewone begroting van 2022 : overdracht van
90.750,00 EUR van project PA22-10-2022, van 19.250,00 EUR van project PA22-11-2022, van 50.000,00
EUR van project AP22-11-2013 (8) en van 19.926,18 EUR van project DW22-6-2018, naar het te creëren
project "Duurzaam Wijkcontract Versailles : operatie 2.1 Masterplan Versailles".- Subsidie van
110.000,00 EUR en lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 404 van het College van 12/01/2023, in
toepassing van artikel 234 §§ 1 en 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[128] Stadsontwikkeling - Stadsvernieuwing -  - 2502398 (R)
Stripparcours van de Stad Brussel : Overheidsopdracht voor aanneming van werken van beperkte waarde
met als voorwerp de thermische isolatie van de zijgevel van het gebouw gelegen Lombardsijdestraat 150
te 1120 Brussel (CAR/22/FA/246).- Principe.
Overheidsopdracht voor aanneming van werken van beperkte waarde via aanvaarde factuur, na
raadpleging van 3 economische actoren.- Bestek nr. CAR/22/FA/246.- Uitgave van 32.046,85 EUR, btw
inbegrepen.- Artikels 87966/52251 en 93022/74951 van de buitengewone begroting van 2022.-
Investeringsprojecten nrs. BH66-1-2022 en AP22-14-2013.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr.
405 van het College van 12/01/2023, in toepassing van artikel 234 §§ 1 en 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[129] Stadsontwikkeling - Stadsvernieuwing -  - 2501355 (R)

Stripparcours van de Stad Brussel - Programma 2022.- overheidsopdracht voor aanneming van diensten
met beperkte waarde met als voorwerp de verwezenlijking van de muurschildering "De Boom"
Lombardsijdestraat 150 te 1120 Brussels.- Principe (Ref. 20230104).
Dienstenopdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur, na raadpleging van 3 mogelijke inschrijvers,
in toepassing van artikel 92 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. CAR/22/FA/242.- Uitgave van
22.850,00 EUR exclusief btw (+ 4.798,50 EUR btw 21%).- Artikel 93022/74951 van de buitengewone
begroting van 2022.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 398 van het College van 12/01/2023, in
toepassing van artikel 234 §§ 1 en 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van mevr. de Schepen Mutyebele

[130] Vastgoedregie & Economische zaken - Valorisatie patrimonium -  - 2498632 (R)
Gravin van Vlaanderen 71-73.- Herstelling van de riolering.
Opdracht voor werken via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de
herstelling van de ondergrondse rioleringsleidingen van het gebouw gelegen Gravin van Vlaanderenstraat
71-73 te 1020 Brussel.- Geraamde uitgave van 25.000,00 EUR exclusief btw (offert + meerprijs) ofwel
26.500,00 EUR 6% btw inbegrepen.- Artikel 242-01 de patrimoniale begroting 2022 van de
Vastgoedregie.- Kennisnemen van de beslissing nr. 272 van het College van 12/01/2023, in toepassing van
het artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[131] Openbaar patrimonium -  - Speciale technieken - 2499111 (R)

Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw).- Buitengewone begroting.
Opdrachten van beperkte waarde via aanvaarde factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Lijst van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 1.254,71 EUR, btw inbegrepen.-
Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2022.- Leningen.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 306 van het College van 12/01/2023, in toepassing van artikel 234, alinea 3 van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[132] Openbaar patrimonium -  - Speciale technieken - 2505620 (R)

Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw).- Buitengewone begroting.
Opdrachten van beperkte waarde via aanvaarde factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Lijst van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 21.111,44 EUR, btw inbegrepen.-
Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2022.- Leningen.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 327 van het College van 12/01/2023, in toepassing van artikel 234, alinea 3 van de nieuwe
gemeentewet.

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

[133] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2506410 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de herinrichting van de Stalingradlaan.

-----------------------------------------------------------------------
[134] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2506343 (R)

Vraag van mevr. DHONT, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende een brief die eind december aan de huurders van de Grondregie is gestuurd.

-----------------------------------------------------------------------
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[135] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2506748 (R)
Vraag van mevr. BUGGENHOUT, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het vertrek van de Solvay-hoofdzetel uit Neder-over-Heembeek.

-----------------------------------------------------------------------
[136] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2506870 (R)

Vraag van mevr. BUGGENHOUT, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de afsluiting van de Groenweg in Neder-over-Heembeek met betonblokken.

-----------------------------------------------------------------------
[137] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2506888 (R)

Samengevoegde vragen van mevr. AMPE en dhr. BAUWENS, Gemeenteraadsleden.
Vragen betreffende de nieuwe prijslijst van de zwembaden van de Stad, in het bijzonder voor dagelijkse
zwemmers.

-----------------------------------------------------------------------
[138] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2506933 (R)

Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de balans van Winterpret 2022-2023.

-----------------------------------------------------------------------
[139] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2506940 (R)

Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de evaluatie van en het toezicht op de projecten NEO 1 en NEO 3.

-----------------------------------------------------------------------
[140] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2506948 (R)

Vraag van mevr. VIVIER, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de veiligheid op de universiteitscampus van de ULB.

-----------------------------------------------------------------------
[141] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2506952 (R)

Vraag van mevr. VIVIER, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de veiligheid en de mobiliteit in de Marollenwijk en op de hellingen van het
Justitiepaleis.

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