
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 9 mei 2022 te 16 uur 30

 

Bijvoegsel aan de agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers van dhr. Burgemeester
[107] Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid -  - 2452009 (R)

Gemeentelijk preventieplan tegen schoolverzuim 2022-24.- Subsidie voor preventieacties tegen
schooluitval (overeenkomst tussen de Stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).-
Overeenkomst.
Overeenkomst 2022-24 tussen de Stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de
toekenning van een subsidie voor preventieacties tegen schooluitval.

-----------------------------------------------------------------------
[108] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2462623 (R)

JD.- 50579/OK/DD.- Private veiligheid.- "The Belgian Pride".
Politiereglement betreffende de private veiligheid op de openbare weg gedurende “The Belgian Pride”.

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

- 2464270 (R)
Voorstel van resolutie ingediend door dhr. COOMANS de BRACHENE, Gemeenteraadslid.
Voorstel van resolutie betreffende de toekenning van het ereburgerschap van de Stad Brussel  aan de
zangeres Angèle.

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

- 2464189 (R)
Voorstel van resolutie ingediend door dhr. COOMANS de BRACHENE, Gemeenteraadslid.
Voorstel van resolutie betreffende de eerbetoon aan Oekraïne.

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

[111] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2461818 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een bestelwagen met CNG-motor
uitgerust met een hogedrukinstallatie en de overname van een afgeschreven bestelwagen met
hogedrukreiniger (CDA/012460/PTL).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012460/PTL.- Uitgave van
160.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 13605/74353 van de buitengewone begroting van 2022
(onder voorbehoud van de inschrijnving van de nodige kredieten en van de goedkeuring van de begroting
2022 door de toezichthoudende overheid) voor de uitgave en artikel 13605/77353 van dezelfde begroting
voor de ontvangst uit de overname van een afgeschreven bestelwagen met hogedrukreiniger.- Lening.-
Kennisnemen van beslissing nr. 70 van het College van 05/05/2022 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e
lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Hariche
[112] Personeel - Human ressources -  - 2459732 (R)

SOC - Beëindiging van de overeenkomst met de Rijksdienst Jaarlijkse Vakantie betreffende het gebruik
van het personeelsrestaurant in het administratief centrum.
Beëindiging van de overeenkomst tussen de Stad en de Rijksdienst Jaarlijkse Vakantie (RJV), betreffende
de modaliteiten tot het gebruik van het personeelsrestaurant in het administratief centrum van de Stad door
het personeel van de RVJ.- De einddatum is 30/11/2022.

-----------------------------------------------------------------------
[113] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2460292 (R)

"Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles - École supérieure des Arts".- Overeenkomst
Jury/Tentoonstelling in "Le Botanique".
Overeenkomst - Jury / Tentoonstelling in Le Botanique tussen de Stad Brussel, inrichtende macht van de
"Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles - École supérieure des Arts", en "Le Botanique".

-----------------------------------------------------------------------
[114] Openbaar onderwijs - Financiën -  - 2460275 (R)

"Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles - École supérieure des Arts".- Overeenkomst
Jury/Tentoonstelling in de "Patinoire Royale".
Overeenkomst Jury/Tentoonstelling tussen de Stad Brussel, inrichtende macht van de “Académie royale
des Beaux-Arts de Bruxelles - École supérieure des Arts”, en "La Patinoire Royale | Galerie Valérie
Bach".

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

[115] Organisatie - Methoden - Methoden - 2463227 (R)
Winnaars van de "Smart City" projectoproep 2021-2022.- Toekenning van de subsidies voor een totaal
bedrag van 46.880,00 EUR.
De lijst van winnaars van de "Smart City" projectoproep 2021-2022 en toegekende bedragen aannemen
met een totaal bedrag van 46.880,00 EUR :
- ref : 5SC011_NL - "EIT Food CLC West" ivzw : 10.000,00 EUR;
- ref : 5SC020_FR - "Boerderij van het Maximiliaanpark" vzw : 5.000,00 EUR;
- ref : 5SC021_FR - "Verkeer Signalisatie & Elektronika" NV : 10.000,00 EUR;
- ref : 5SC026_FR - "Arts et Publics" vzw : 6.000,00 EUR;
- ref : 5SC029_FR - "Centre de Formation et d'accompagnement dans la Construction" vzw : 6.185,00
EUR;
- ref : 5SC031_FR - "Ekowz" bv : 9.695,00 EUR.

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

[116] Openbaar onderwijs - Human ressources - Onderwijs NL - 2459214 (R)
Nederlandstalig basisonderwijs van de Stad Brussel.- Selectieprocedure en wervingsreserve voor het ambt
van directeur basisonderwijs.
1) De selectieprocedure goedkeuren.- 2) De samenstelling van de jury vastleggen.- 3) Het principe
aannemen om een wervingsreserve aan te leggen voor het ambt van directeur basisonderwijs.- De
wervingsreserve zal vier jaar geldig zijn en kan éénmalig met twee jaar verlengd worden.

-----------------------------------------------------------------------
[117] Stedenbouw - Administratieve directie - Financiën - 2462980 (R)

Toelage 2022 - Projectoproep 2022 - Gender en Stedenbouw - Toekenning toelage 80.000 EUR
Lancering van een projectoproep, gericht tot personen en organisaties, met als doel de bewustmaking, de
studie, de betoging van de genderbeleving in de publieke ruimte, architectuur of stedelijke ontwikkeling -
Goedkeuring van de administratieve en technische voorwaarden met betrekking tot deze oproep tot het
indienen van projecten.- Vastlegging van een bedrag van 80.000,00 EUR op artikel 93006/33202 van de
gewone begroting voor 2022 (onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de
toezichthoudende overheid) toe te kennen in de vorm van een subsidie aan de geselecteerde geslaagde
kandidaten.- Goedkeuring van het ontwerp-tijdschema opgesteld in het kader van deze oproep tot het
indienen van projecten.- Thesaurie.

-----------------------------------------------------------------------
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[118] Stedenbouw - Administratieve directie - Financiën - 2462924 (R)
Toelage 2022.- Projectoproep 2022.- Ambacht en Erfgoed.- Toekenning toelage 50.000,00 EUR.
Lancering van een projectoproep, gericht tot personen en organisaties, voor projecten die inzetten op de
bewustmaking, de valorisatie, de tentoonstelling of de studie van Brusselse ambachten gelinkt aan
patrimonium en cultureel erfgoed.- Goedkeuring van de administratieve en technische voorwaarden met
betrekking tot deze oproep tot het indienen van projecten.- Vatslegging van een bedrag van 50.000,00
EUR.- Artikel 93006/33202 van de gewone begroting voor 2022 (onder voorbehoud van goedkeuring van
de begroting door de toezichthoudende overheid) toe te kennen in de vorm van een subsidie aan de
geselecteerde geslaagde kandidaten.- Goedkeuring van het ontwerp-tijdschema opgesteld in het kader van
deze oproep tot het indienen van projecten.- Thesaurie.

-----------------------------------------------------------------------
[119] Stedenbouw - Plan - Topografie - 2457955 (R)

22 PLAN TOPO-EXPERTISE.- Industrielaan 20 (Anderlecht).- Afschaffing van het openbaar domein van
het kadastraal perceel nr. C38g.
Afschaffing van perceel nr. C38g, zoals aangegeven op het plan nr. 7575.- Het departement Grondregie
belasten met de opvolging van de procedure voor de overdracht van het perceel nr. C38g aan SIBELGA.

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

[120] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2461291 (R)
Toerisme.- Specifieke toelagen aan de verschillende verenigingen.- Totaal bedrag : 111.500,00 EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 111.500,00 EUR aan de volgende
verenigingen en verdeeld als volgt :
- 5.000,00 EUR aan de vzw "Train Wolrd" voor de tijdelijke tentoonstelling «Orient Express»;
- 10.000,00 EUR aan de vzw "Station Culture" voor het Festival Picture 2022;
- 15.000,00 EUR aan de vzw "Arkadia" voor werkingstoelagen 2022;
artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2022.
- 1.500,00 EUR aan de vzw "Cercle d’Histoire de Bruxelles" voor werkingstoelagen 2022;
- 80.000,00 EUR aan de vzw "KunstenFestivaldesArts" voor werkingstoelagen 2022;
artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2022.
(onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting 2022 door de toezichthoudende overheid).

-----------------------------------------------------------------------
[121] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2463388 (R)

Overeenkomst tussen de Stad Brussel en de Belgische privaatrechtelijke stichting "Fondation Boghossian"
voor de installatie en het onderhoud van een beeldenroute in het Terkamerenbos op het grondgebied van
de Stad.
Aanneming van de overeenkomst tussen de Stad Brussel en de Belgische privaatrechtelijke stichting
"Fondation Boghossian" voor de aanleg en het onderhoud van een beeldenroute in het Terkamerenbos op
het grondgebied van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[122] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2462114 (R)

Cultuur & Toerisme.- Specifieke toelagen aan verschillende verenigingen.- Totaal bedrag : 23.000,00
EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 23.000,00 EUR aan de volgende
verenigingen en verdeeld als volgt :
- Artikel 76210/33202 van de gewone begroting 2022 :
1) 5.000,00 EUR aan de vzw "The Dancing Society" voor het Perpetuum Mobile Festival 2022;
2) 5.000,00 EUR aan de vzw "SIF" voor het Festival "Les Equinoxes" 2022;
- Artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2022 :
3) 5.000,00 EUR aan de vzw "e la nave va ..." voor de voorstelling "Ainsi chantait l'Olivier" in de Espace
Magh;
4) 3.000,00 EUR aan de vzw "State Of The Arts Support" voor het project "STREETQUEST";
- Artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2022 :
5) 5.000,00 EUR aan de vzw "Flores" voor het opzetten van een muzikaal en cultureel parcours om de
standbeelden van Brussel te ontdekken.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Mutyebele
[123] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2461716 (R)

Toekenning van subsidies aan verschillenden verenigingen voor acties ondernomen in het kader van
bevorderingen van gelijke kansen.
Een toelage toekennen aan de hierna volgende verenigingen voor een totaal bedrag van 76.960,00 EUR op
artikel 84201/33202 van de gewone begroting 2022 (Eng : 22/20515) :
- EC03 "Infor Jeunes Laeken" vzw (418.279.539) : 2.000,00 EUR;
- EC04 "Sing Out Brussels!" vzw (699.976.348) : 3.000,00 EUR;
- EC08  "Ellestournent - Damesdraaien" vzw (818.475.706) : 1.950,00 EUR;
- EC10 "Studio Balado" vzw (777.297.127) (Sororité) : 3.000,00 EUR;
- EC11 "Studio Balado" vzw (777.297.127) (Etre un homme) : 3.000 EUR;
- EC13 "Plateforme Prévention Sida" vzw (472.426.127) : 3.000,00 EUR;
- EC16 "Joseph Swinnen" vzw (415.173.85 6) : 2.000,00 EUR;
- EC18 "BORN 2 BE CHEAP" vzw (875.636.024) : 2.000,00 EUR;
- EC22 "E²" vzw (540.968.010) : 3.000,00 EUR;
- EC24 "L'Architecture qui DéGenre" vzw (769.926.711) (journée du matrimoine) : 3.000,00 EUR;
- EC25 "Garance" vzw (472.880.245) : 2.000,00 EUR;
- EC26 "TELS QUELS" vzw (429.897.169) : 2.000,00 EUR;
- EC27 "Cabaret Mademoiselle" vzw  (754.907.448) : 2.000,00 EUR;
- EC28 "La Garçonnière" vzw (695.865.528) : 2.000,00 EUR;
- EC30 "Diogène" vzw (438.214.029) : 2.000,00 EUR;
- EC31 "Art For Good" vzw (662.895.624) : 2.000,00 EUR;
- EC33 "Belgium BearPride" vzw 676.876.787) : 2.000,00 EUR;
- EC34 "La Brèche" vzw  (651.547.515) : 2.000,00 EUR;
- EC39 "CCJPA" vzw (458.512.961) : 1.800,00 EUR;
- EC41 "RWAN Initiative » vzw (765.881.217) : 2.000,00 EUR;
- EC44 "Itinérance" vzw (826.645.381) : 2.000,00 EUR;
- EC47 "Club des Petits Débrouillards" vzw (458.972.821) : 2.000,00 EUR;
- EC48 "Les Jardins du 8ème jour - NOKTO" vzw (721.841.435) : 2.000,00 EUR;
- EC49 "RainbowHouse Brussels" vzw (478.920.276) : 3.000,00 EUR;
- EC50 "INTERPÔLE" vzw (459.598.371) : 1.960,00 EUR;
- EC55 "Centre Librex vzw (418.479.675) : 3.000,00 EUR;
- EC56 "MoDul" vzw (644.861.344) : 3.000,00 EUR;
- EC57 "Wake Up" vzw  (647.654.845) : 2.000,00 EUR;
- EC60 "Atelier du Temps" vzw (636.925.160) : 3.000,00 EUR;
- EC65 "MIC" vzw  (889.516.031) : 1.850,00 EUR;
- EC72 " Les Voyageurs Sans Bagage" vzw (830.069.481) : 3.000,00 EUR;
- EC73 "Sophia" vzw (454.080.952) : 2.000,00 EUR;
- EC78 "L'Architecture qui DéGenre" vzw (769.926.711) (Queering Brussels) - 2.400,00 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[124] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Dienst klienteel - Beheer huuronderhoud - 2458945

(R)
Overheidsopdracht voor diensten voor «Overheidsopdracht voor diensten voor energiemeters in de
huurappartementen en lokalen van de Grondregie van de Stad Brussel» - RF/21/PO/889.- Goedkeuring
van de voorwaarden en gunningswijze, en van de aankondiging van opdracht.- Principe.
Openbare procedure voor «Overheidsopdracht voor diensten voor energiemeters».- Bestek nr.
RF/21/PO/889.- Het bedrag voor de opdracht is bij benadering geraamd op 2.132.905,00 EUR excl. btw
(21%) en 2.580.815,05 EUR btw inbegrepen (21%).- Aanneming van de aankondiging van de opdracht
betreffend de dienstenopdracht nr. RF/21/PO/889 voor «Overheidsopdracht voor diensten voor
energiemeters».- Aanwendingen : Uitgave van 2.580.815,05 EUR btw inbegrepen (21%).- Artikel 614-01
van de exploitatiebegroting 2023 en volgende (onder voorbehoud van aanneming van deze begrotingen en
de goedkeuring ervan door de toezichthoudende autoriteit).

-----------------------------------------------------------------------
[125] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium -  - 2463084 (R)

Gravin van Vlaanderen 72-76.- Werkopdracht voor de afwerking van 16 appartementen.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking.- Bestek nr. RF20/PNSPP/896.-
Uitgave van 134.285,90 EUR excl. btw.- Artikel 240-01 (uitgaven) van de patrimoniale begroting 2021 en
volgende.- Kennisnemen van de beslissing nr. 365 van het College van 05/05/2022 overeenkomstig artikel
234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[126] Openbaar Patrimonium -  - Directie administratie - 2460299 (R)
Overheidsopdracht met als voorwerp de restauratie van het geklasseerde gedeelte van de Solvay-
gebouwen en de volledige renovatie van het Lycée Emile Jacqmain-Solvay-gebouw, Belliardstraat 135 A
te 1000 Brussel.- Distributiewerken.- Dossier nr. OPP/2019/028.
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 2.098,80 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 73108/72360 van de buitengewone begroting van 2022 (project nr. FH08-82-2015)
(onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting 2022 door de toezichthoudende overheid).-
Lening : artikel 73108/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 305 van het College van 05/05/2022, in
toepassing van artikel 234, §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[127] Openbaar Patrimonium -  - Directie administratie - 2461409 (R)

Dossier nr. OPP/2022/018.- Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de studie van het
buitenschrijnwerk in hout met het oog op de restauratie ervan, Stadhuis Grote Markt 8 te 1000 Brussel.-
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2022/018.- Uitgave van 53.240,00 EUR btw incl.- Raadpleging van 4
ondernemers.- Artikel 77366/72460 van de buitengewone begroting van 2022.- Investeringsproject nr.
CC06-336-2009.- Lening : artikel 77366/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 393 van het College
van 05/05/2022, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[128] Openbaar Patrimonium -  - Speciale technieken - 2461468 (R)

Aanneming tegen prijsborderel, voor een periode van drie jaar, betreffende de werken en leveringen nodig
voor de vernieuwing, de uitbreiding of de verwezenlijking van nieuwe elektrische installaties alsook voor
de onderhouds- en depannagewerken in de volgende gebouwen :
- Perceel I : gebouwen van het openbaar domein van de Stad Brussel en van de Politiezone Brussel
HOOFDSTAD Elsene (gezamenlijke opdracht);
- Perceel II : gebouwen die behoren tot het departement Grondregie van de Stadseigendommen van de
Stad Brussel.
Openbare procedure.- Bestek nr. OPP/2022/042.- Jaarlijkse uitgave geraamd op 1.750.000,00 EUR (btw
inbegrepen), hetzij 5.250.000,00 EUR (btw inbegrepen) voor drie jaar voor perceel I en een jaarlijkse
uitgave van 250.000,00 EUR (btw inbegrepen), hetzij 750.000,00 EUR (btw inbegrepen) voor drie jaar
voor perceel II, hetzij voor een totaal van 6.000.000,00 EUR (btw inbegrepen) voor de drie jaar en de twee
percelen.- Verschillende artikels van de gewone en buitengewone begrotingen van 2022 tot 2025 (onder
voorbehoud van inschrijving van de nodige kredieten en van de aanneming van deze begrotingen door de
Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Thesaurie en leningen.

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

[129] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2463060 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de zaal voor drugsgebruik met minder risico van de Tour en Taxis wijk.

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

- 2463164 (R)
Vraag van dhr. VANDEN BORRE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de oprichting en opening van de risicobeperkende gebruikersruimte GATE in Brussel.

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

- 2463592 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de toeristische strategie en programmering voor de zomer van 2022.

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

- 2463724 (R)
Vragen van mevr. AMPE en dhr. WEYSTMAN, Gemeenteraadsleden.
Vragen betreffende vaste contracten en promoties voorbehouden voor inwoners van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
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[133] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2463652 (R)
Vragen van Mevr. AMPE, Gemeenteraadsleden.
Vragen betreffende wagens en winkels gevandaliseerd tijdens de 1 mei-optocht.

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

- 2463952 (R)
Vraag van mevr. EL BAKRI, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de voortzetting van de werken van het "Brouck'R"-project ondanks de opschorting van
de bouwvergunning.

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

- 2463921 (R)
Vraag van dhr. BAUWENS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de nieuwe oproep tot privé investeerders voor het voormalige Continental Hotel.

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

- 2463981 (R)
Vraag van mevr. STOOPS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de hervorming van het schoolritme waartoe de "Fédération Wallonie-Bruxelles" heeft
besloten.

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

- 2464049 (R)
Vraag van dhr. VANDEN BORRE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de situatie van de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Kapellekerk.

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

- 2464058 (R)
Vraag van mevr. BUGGENHOUT, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de uitvoering van het parkeerplan van de Stad Brussel sinds 1 mei.

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

- 2464227 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de verbetering van de levenskwaliteit in de straten rond het Klein-Kasteeltje.

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

- 2463668 (R)
Vraag van Mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de gevallen van agressie tegenover het gemeentepersoneel.

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

- 2464171 (R)
Vraag van dhr. WAUTERS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het bezoek van Burgemeester CLOSE aan Oekraïne en de verbintenissen die de Stad
Brussel is aangegaan om de solidariteit met het Oekraïense volk te organiseren en te bestendigen.

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

- 2464180 (R)
Vraag van dhr. WAUTERS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de reactie van de Stad na het ongunstig advies van de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen over het project voor de aanleg van de Sint-Katelijnestraat.

-----------------------------------------------------------------------
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[143] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2464201 (R)
Vraag van mevr. DHONT, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de bijeenkomst om het Israëlische apartheidsregime te normaliseren.

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