VILLE DE BRUXELLES

STAD BRUSSEL

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 13 juni 2022 te 16 uur
Bijvoegsel aan de agenda
Openbare zitting

Burgerinterpellatie
[62]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2469168 (R)
Interpellatie van het publiek.- Vraag tot interpellatie ingediend door dhr. Vincent BOURGEOIS, en dhr.
Jean-Charles VERHAEGEN, in naam van het Wijkcomité Driehoek.
Interpellatie betreffende de straatrodeos op en rond de Heizelvlakte.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Hellings
[63]

[64]

Aankoopcentrale - - Aankopen - 2459940 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen in 5 percelen met het doel de levering, alsook het onderhoud,
gedurende 48 maanden, van medisch materiaal (CDA/012438/PTL).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012438/PTL.- Uitgave van
50.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 37.800,00 EUR voor perceel 1 (34.200,00 EUR voor de
levering en 3.600,00 EUR voor het onderhoud), 3.750,00 EUR voor perceel 2 (3.350,00 EUR voor de
levering en 400,00 EUR voor het onderhoud), 3.000,00 EUR voor perceel 3.500,00 EUR voor perceel 4
en 4.950,00 EUR voor perceel 5.- Artikels 10433/72460 (45.000,00 EUR) en 70008/74451 (1.000,00
EUR) van de buitengewone begroting van 2022 (onder voorbehoud van de goedkeuring van deze
begroting door de toezichthoudende overheid) voor de leveringen en artikel 13102/12406 van de gewone
begrotingen van 2023 tot 2026 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, de
aanneming van deze begrotingen door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid) voor het onderhoud van de artikelen van perceel 1 en artikel 2.1 van perceel
2.- Lening voor de aankoop van medisch materiaal.- Kennisnemen van beslissing nr. 58 van het College
van 09/06/2022 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2455363 (R)
Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel het gieten en de bemesting, gedurende 12
maanden, van de planten in de plantenbakken en op de uritrottoirs verspreid over het volledige
grondgebied van de Stad Brussel (CDA/012357/MGG).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012357/MGG.- Uitgave van
130.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikelen 76605/12406 en 42105/12406 van de gewone begrotingen
van 2022 en 2023 (onder voorbehoud van de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).Kennisnemen van beslissing nr. 57 van het College van 09/06/2022 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e
lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------
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[65]

[66]

[67]

[68]

[69]

Aankoopcentrale - - Aankopen - 2467750 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst in 3 percelen met als doel de levering, montage,
installatie, plaatsing, aansluiting en indienststelling, gedurende 12 maanden, van communicatie-uitrusting
en digitale en statische signalisatie, voornamelijk voor het toekomstige nieuwe administratieve centrum
van de Stad Brussel (CDA/012181/LDR).- Bijkomende uitgave bij de gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgave van 142.422,17 EUR inclusief 21% btw, waarvan 129.403,32 EUR voor perceel 2 en
13.018,85 EUR voor perceel 3 in vergelijking met de raming van deze percelen, waardoor de bedragen
van de percelen 2 en 3 respectievelijk op 379.403,32 EUR en 213.018,85 EUR inclusief btw komen.Verscheidene artikels met economische code 74451 van de buitengewone begrotingen en met
economische code 12317 en 12406 van de gewone begrotingen van 2022 en 2023 (onder voorbehoud van
de goedkeuring van de begroting van 2022 door de toezichthoudende overheid en, wat de begroting van
2023 betreft, onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, de aanneming van deze
begroting door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Lening
van 142.422,17 EUR inclusief btw, waarvan 129.403,32 EUR voor perceel 2 en 13.018,85 EUR voor
perceel 3.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2467617 (R)
Verlengbare overheidsopdracht voor diensten met het doel de ecologische reiniging, gedurende 24
maanden, van de ruiten en de ramen van het nieuwe administratieve centrum van de Stad Brussel
(CDA/012034/YOU).- Bijkomende uitgave bij de gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgave van 52.051,50 EUR inclusief 21% btw in vergelijking met de raming van de
opdracht, waardoor het bedrag van de opdracht op 164.051,50 EUR inclusief btw komt.- Artikel
10433/12506 van de gewone begrotingen van 2022 tot 2024 (onder voorbehoud van de goedkeuring van
de begroting van 2022 door de toezichthoudende overheid en, wat de begrotingen van 2023 en 2024
betreft, onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, hun aanneming door de
Gemeenteraad en hun goedkeuring door de toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van de
bijkomende uitgave aangenomen door het College tijdens de zitting van 09/06/2022 (beslissing nr. 60)
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Sport - 2467728 (R)
Uitvoering van de overeenkomst tussen de Stad en vzw "Prosport"- Evaluatieverslag - 2021-2022.
Het jaarverslag 2021-2022 met de evaluatie van de uitvoering van de overeenkomst tussen de Stad Brussel
en de vzw "Prosport", van 15/05/2022, ter informatie aan te nemen.
----------------------------------------------------------------------Openbaar Patrimonium - - Speciale technieken - 2454923 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de renovatie van twee daken van speelplaatsen en twee
bovenste daken, inbegrepen vegetalisatie en installatie van fotovoltaïsche panelen aan de "Ecole
fondamentale du Canal" gelegen Vaartstraat, 57 te 1000 Brussel.- Principe.- Dossier nr. OPP/2022/035.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2022/035.- Aankondiging van de opdracht.Uitgave van 715.834,23 EUR btw inbegrepen en 1.589,09 EUR voor de verzekering (b).- Artikels
70008/72360 en 87966/72460 van de buitengewone begroting van 2022, onder voorbehoud van
goedkeuring van de begroting 2022 door de hogere overheid.- Investeringsprojecten nrs. FH08-151-2018
en AEK06-1-2014.- Lening.
----------------------------------------------------------------------Openbaar Patrimonium - - Speciale technieken - 2466111 (R)
Overheidsopdracht van diensten voor de uitvoering van een volledige oplossing voor de bewaking van het
waterverbruik en de opsporing van lekken.- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking na raadpleging van 3 firma's, in
toepassing van artikel 42, § 1, 1°, a) van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2022/048.- Uitgave
geraamd op 169.400,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 87966/74760 van de buitengewone begroting van
2022, onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting 2022 door de hogere overheid.- Projectnr.
AEK06-3-2017.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 244 van het College van 09/06/2022, in
toepassing van artikel 234, § 3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Hariche
[70]

Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO - - 2460360 (R)
Overeenkomst L.Y.F.E. Festival en Jury 2022 tussen de Stad Brussel, inrichtende macht van de
“Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles-École supérieure des Arts”, en Elevensteens ART.
De overeenkomst L.Y.F.E. Festival en Jury 2022 tussen de Stad Brussel, inrichtende macht van de
“Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles-École supérieure des Arts”, en Elevensteens ART
aannemen.
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Dossiers van dhr. Schepen Dhondt
[71]

[72]

Wegeniswerken - - Studies - Vergunningen - 2465349 (R)
2022/16 - RCP 2022/01.- Project Good Move Vijfhoek.- Aanvullende reglementen.
Wijziging van de wegen vermeld in het huidige besluit, worden ingevoegd in artikels 1, 2, 4, 5, 7 van het
algemeen aanvullend Politiereglement betreffende gemeente- en gewestwegen op het grondgebied van de
Stad Brussel.
----------------------------------------------------------------------Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2450209 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2022-013.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 22-0500-030.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 10.004,89 EUR (btw
inbegrepen).- Artikel 42105/745/53 van de buitengewone begroting van 2022.- Investeringsproject nr.
AEK05-7-2012.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 126 van het College van 09/06/2022, in
toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Jellab
[73]

[74]

Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2460616 (R)
TV/2022/133/PP.- Huurovereenkomst tussen de Stad Brussel en bvba "Immobiliere De Greef" voor een
module van lokalen gelegen aan de Kapucijnenstraat, 20/28, 1000 Brussel.
Huurovereenkomst nr. TV/2022/133/PP tussen de Stad Brussel en bvba "Immobiliere De Greef" voor een
module van lokalen gelegen aan de Kapucijnenstraat, 20/28, 1000 Brussel.
----------------------------------------------------------------------Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2468830 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2022-024.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 22-0500-422.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 2.115,15 EUR (incl. btw).Artikel 76605/745/53 van de buitengewone begroting van 2022.- Investeringsproject nr. BM05-3022009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 141 van het College van 09/06/2022, in toepassing van
artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Persoons
[75]

[76]

Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO - - 2463760 (R)
Overeenkomst van terbeschikkingstelling van lokalen tussen stad Brussel en vzw "AIF +" vanaf
donderdag 01/09/2022 tot woensdag 30/06/2022.
Overeenkomst van terbeschikkingstelling van lokalen tussen stad Brussel en vzw "AIF +" vanaf
donderdag 01/09/2022 tot woensdag 30/06/2022 is goedgekeurd.
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte - - 2468907 (R)
Overheidsopdracht van werken met als voorwerp de heraanleg van de omgeving van het nieuwe
administratief centrum van de Stad Brussel (0602/V001/2022).- Bijkomende uitgave.
Bijkomende uitgave van 1.780.440,00 EUR btw inbegrepen ten gevolge van de overschrijding van het
principebedrag gedurende de gunning.- Artikel 42106/73160 van de buitengewone begroting 2022
(projectnr. AP06-2-2021) mits een overdracht van projectnr. AP06-7-2022, onder voorbehoud van de
goedkeuring van de begroting 2022 door de toezichthoudende overheid.- Lening : artikel 42106/96151 en
stedenbouwkundige lasten.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Houba
[77]

Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2463521 (R)
Cultuur 2022 : afschaffing van een nominatieve toelage aan de vzw "Tentoonstellingspark van Brussel".Toekennen van een toelage aan de vzw "Tentoonstellingspark van Brussel".
Afschaffing van de nominatieve toelage van 350.000,00 EUR voorzien op het artikel 77210/33202 van de
gewone begroting 2022 (lijst van de overdrachten 2022) aan de vzw "Tentoonstellingspark van Brussel"
voor de organisatie van het "Brussels Summer Festival" als gevolg van een fout in de transcriptie van het
object.- Toekenning van een toelage van 350.000,00 EUR aan de vzw "Tentoonstellingspark van Brussel"
voor de organisatie van "Culturele zomeractiviteiten".- Artikel 77210/33202 van de gewone begroting
2022.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Mutyebele
[78]

[79]

[80]

[81]

[82]

Organisatie - Relaties - Public Relations - 2463585 (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 24.500,00 EUR op
artikel 84201/33202 van de gewone begroting 2022 (eng : 22/21946) :
- EC07 "l'Atelier Marin" vzw(842.618.313) : 2.000,00 EUR;
- EC12 "OWG" vzw (754.425.022) : 1.250,00 EUR;
- EC15 "A.M.A JEUNESSE GYM" vzw (562.855.861) : 2.000,00 EUR;
- EC19 "Mise en Mouvement" vzw (759.746.362) : 2.000,00 EUR;
- EC32 "Esprit Santé" vzw (847.498.896): 2.000,00 EUR;
- EC38 "Rainbowambassadors" (741.618.151) : 3.000,00 EUR;
- EC52 "GFAIA" vzw (898.900.186) : 2.250,00 EUR;
- EC59 "Sisters Meetup" vzw (782.907.883) : 2.000,00 EUR;
- EC68 "Faculté universitaire de théologie protestante" vzw (782.528.296) : 2.000,00 EUR;
- EC71 "AFESDI" vzw (682.874.852) : 2.000,00 EUR;
- EC76 "CredassurNordSud" vzw (755.405.217) : 2.000,00 EUR;
- EC77 "Fédération des Amis de la Morale Laïque" vzw (409.546.074) : 2.000,00 EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Relaties - Public Relations - 2466270 (R)
Subsidie vzw "Orphée Walle Geofe" en ULB.- Gelijke kansen.
Een toelage toekennen aan de vzw "ORPHEE WALLE GEOFE" (754.425.022) voor een bedrag van
1.250,00 EUR en aan "Université libre de Bruxelles" onderwijs- en onderzoeksinstelling (407.626.464)
voor een bedrag van 3.000,00 EUR.- Artikel 84201/33202 van de gewone begroting 2022 (eng :
22/21972).
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium - - 2466303 (R)
275_Gravin van Vlaanderen.- Schilderen van de appartementen.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking.- Uitgave van 86.931,67 EUR excl.
btw.- Artikel 240-01 (uitgaven) van de patrimoniale begroting 2021 en volgende.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 224 van het College van 09/06/2022, overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe
gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Vastgoedoperaties - - 2469070 (R)
Concessie Brucity restaurant.- Goedkeuring procedure en bestek.
1) Akte nemen dat in het kader van de verhuizing van de administratie van de Stad naar het nieuwe
gebouw "Brucity" - omringd door de Hallenstraat, de Kiekenmarkt, de Zwarte Lieve Vrouwestraat en de
Bisschopsstraat - de Grondregie van de Stad Brussel voorstelt om een oproep tot concessie te lanceren
voor het restaurant en de receptie/bar met hun aangrenzende terrassen op de 8e en 9e verdieping van het
gebouw.- 2) Akte nemen van de wens dat dit restaurant openstaat voor de Stad en een voorbeeldfunctie
vervult op milieugebied.- 3) Aanneming van de keuze van de procedure op basis van een raming van de
waarde van de concessie : concessie voor diensten boven de Europese reclamedrempel (5.382.000,00
EUR exclusief btw) - toepassing van de wet van 17/06/2016 betreffende de concessies, aangevuld door het
Koninklijk Besluit van 25/06/2017.- 4) Aanneming van de voorwaarden van de concessieaanbesteding
zoals vermeld in bijgaand bestek met referentie nr. RF/22/CONCES/899.
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Plan - Planning - 2463273 (R)
Gewijzigde overeenkomst (verlenging tot 31/07/2023) van het project 2020 "Gemeentelijk observatorium
van de onbewoonde woningen".
1) Gewijzigde overeenkomst (verlenging tot 31/07/2023) tussen de Stad en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest betreffende de subsidie van 25.000,00 EUR door het Gewest toegekend voor bovenvermeld
project. - 2) Het College is belast met de uitvoeringsmodaliteiten.
-----------------------------------------------------------------------
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[83]

Stedenbouw - Plan - Planning - 2469152 (R)
Oprichting van een voorkooprecht "Helihaven-Antwerpen" op het grondgebied van de Stad Brussel.
1) De perimeter onderworpen is aan het voorkooprecht op het grondgebied van de Stad Brussel bestaat uit
de volgende percelen die zijn of werden gekadastreerd :
*13e afdeling (21813), sectie D
508T, 530B, 531A (huizenblok tussen de Antwerpsesteenweg, de Rogierstraat, de Albert II-laan en de
Willem de Molstraat, d.w.z. blok nr. 10 op de bijgevoegde kaart)
521B3 (huizenblok tussen de Antwerpsesteenweg, de Helihavenlaan, de Albert II-laan en de Gilbertstraat,
d.w.z. blok nr. 8 op de bijgevoegde kaart)
521C3, 521E3, 521L2, 521V2, 522C6, 522F6, 522G6, 522H5, 522L6, 523B16, 523B20, 523F20,
523G18, 523K18, 523L19, 523M18, 523M19, 523N18, 523P16, 523R17, 523R18, 523S17, 523T16,
523T17, 523T19, (deel van het huizenblok dat de Antwerpsesteenweg, de Masuistraat, de
Destouvellesstraat, de Jollystraat, de Helihavenlaan omvat, d.w.z. blok nr. 5 op de bijgevoegde kaart)
523C19 (deel van het huizenblok tussen de Masuistraat, de Destouvellesstraat, de Koninginnelaan en de
Gaucheretstraat, d.w.z. blok nr. 3 op de bijgevoegde kaart)
432F15, 432N15, 432E13, 432T15, 432K4, 432T12, 432S11, 432D14, 432V14, 432H14, 432C7, 432E15,
432X13, 432Y14, 432V13, 432Y6, 432Y13, 432F14, 432G15, 432M14, 432P4, 433T6, 432T13, 432S7,
432H15, 432B14, 433T5, 433N6 (deel van het huizenblok dat de Groendreef, de Masuistraat, de
Antwerpsesteenweg en de Helihavenlaan omvat, d.w.z. blok nr. 7 op de bijgevoegde kaart)
523W18, 523G17, 523T15, 523E17, 524E17, 523R16, 523D18, 524X18, 524Y17, 523X19, 523L14,
523P9, 523X18, 523B19, 523N16, 523L8, 524H19, 524A20, 524B17, 523D19, 524X14, 523W17,
524R13, 523G20, 524L15, 523C16, 524B18, 523V8, 524Z19, 524S18, 523Y17, 524T18, 523X17,
523A20, 523P19, 523D20, 524M19, 523R13, 523E16, 523W19, 523Z19, 523S18, 523V19, 524G18,
523L20, 523M14, 523H20, ,524K19, 523Z18, 523B15, 523D16, 523R15, 523R11, 524V19, 523B18,
524F15, 523A19, 523E15, 523V15, 523P18, 523H18, 523T18, 523P11, 523C17, 524H17, 523K20,
523Y15, 524C18, 523V17, 524G15, 524Y15, 523Y19, 524M16, 524H15, 524K15, 523D3, 524G19,
523M20, 524W18, 524F18, 524E15, 523S3, 523A18, 523D17 (deel van het huizenblok tussen de
Antwerpsesteenweg, Sluismeester Coggestraat, de Masuistraat, d.w.z. blok nr. 1 op de bijgevoegde kaart)
*14e afdeling (21814), sectie P
255R3, 437D4, 442A, 437B4, 433M5, 437A4, 255C2, 433E6 (deel van het blok dat de Groendreef, de
Masuistraat, de Antwerpsesteenweg en de Helihavenlaan omvat, d.w.z. blok nr. 7 op de bijgevoegde
kaart)
432P18, 432T16, 433C5, 432V18, 432T18, 432R16, 433F6, 432E16, 432D14, 432V17, 432C13, 432P16,
432Z13, 432D15, 432Y17, 432G16, 432N18, 432B17, 432X12, 432L18, 433Y5, 432M18, 432L8,
4333A5, 433A6, 432K17, 432T15, 432E15, 432G9 432F16, 432F14, 432S16, 433C6, 432W17, 433P5,
432H16, 432F15 (huizenblok tussen de Groendreef, de Arbeidsstraat en de Masuistraat, d.w.z. blok nr. 6
op de bijgevoegde kaart)
431E14, 431C15, 431Z15, 431H14, 432X17, 431A14, 432W14, 432X14, 431G14, 431E11, 432Z17,
431V15, 431L13, 431W14, 432S18, 432T17, 431C11, 431F11, 431B16, 431H13, 431B11, 431A16,
431V14, 431S15, 431D11, 431B13, 431B15, 431D15, 432V14, 432R18 (huizenblok tussen de
Groendreef, de Roeiersstraat, de Antwerpsesteenweg, de Masuistraat en de Arbeidsstraat, d.w.z. blok nr. 4
op de bijgevoegde kaart)
431M10, 431A15, 430E17, 431M14, 431L11, 430Y22, 431S9, 430M24, 430H25, 431Z13, 431W12,
430V19, 431T15, 431F14, 431T12, 431B9, 430X22, 431F13, 430D17, 431R11, 431L15, 430F17,
431C14, 431K14, 431X13, 431T14, 431N7, 431B14, 431N11, 430Y16, 431R9, 431G15, 430G25,
431L12, 431Y13, 431M12, 431R15, 431Y14, 431F15, 431V12, 430K17, 431N15, 431M11, 431V11,
431P15, 431Y11, 430Z21, 431X15, 431T9, 431V13, 431W13, 431C9, 431S11 (huizenblok tussen de
Groendreef, de Regattastraat, de Antwerpsesteenweg en de Roeiersstraat, d.w.z. blok nr. 2 op bijgevoegde
kaart)
Het plan met deze perimeter is aan deze beraadslaging gehecht en maakt er integrerend deel van uit.
2) De in punt 1 bedoelde percelen worden geplaatst onder het statuut van een aan het voorkooprecht
onderhevige perimeter op het grondgebied van de Stad Brussel en dat voor een duur van 7 jaar.- 3) De in
dit kader in volgorde van prioriteit aangeduide voorkooprechthebbende overheden zijn :
-de Stad Brussel handelend voor eigen rekening of voor rekening van het OCMW van de Stad Brussel;
-het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, handelend voor eigen rekening of voor rekening van een
gewestelijke instelling van openbaar nut die ervan afhangt.
-----------------------------------------------------------------------

Vragen
[84]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2469023 (R)
Vraag van mevr. LOULAJI, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de staat van onveiligheid en onreinheid in de Anneessenswijk.
-----------------------------------------------------------------------
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[85]

[86]

[87]

[88]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2469600 (R)
Vragen van mevr. DEBAETS en dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadsleden.
Vragen betreffende de geluidsoverlast veroorzaakt door het CORE-festival en andere evenementen op de
Heizelvlakte.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2469946 (R)
Vraag van dhr. BAUWENS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de bankautomaten in het noorden van de Stad.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2470068 (R)
Vraag van dhr. WAUTERS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het parkeerprobleem rond Onze-Lieve-Vrouwvoorplein te Laken.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2470037 (R)
Vraag van mevr. STOOPS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het vrouwelijke erfgoed in de Stad Brussel.
-----------------------------------------------------------------------
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