
 

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

 

Agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Mededelingen.

Dossiers van dhr. Burgemeester
[1] Organisatie -  -  - 2332024 (R)

Vereniging naar publiek recht De Brusselse Keukens.- Statutenwijziging.
Toetreding van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek tot de vereniging naar publiek recht Hoofdstuk XII
OCMW-wet "De Brusselse Keukens".- Aanpassing van de artikels 6 (opsomming van de deelgenoten) en
13 (samenstelling Algemene Vergadering) van de statuten rekening houdend met de toetreding van een
nieuw lid.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2330647 (R)

Vzw "Institut Européen du Dialogue et de la Cohabitation Pacifique", afgekort I.E.D.C.P.- Toelage :
5.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 5.000,00 EUR aan de vzw "Institut Européen du Dialogue et de la
Cohabitation Pacifique", afgekort I.E.D.C.P. voor de organisatie van het Salam Festival.- Artikel
76201/33202 van de gewone begroting van 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2332399 (R)

JD. 48726/OK.- Private veiligheid.- Festival l'Afrique en Couleurs.
Politiereglement betreffende de private veiligheid op de openbare weg gedurende het “Festival l'Afrique
en Couleurs" van 10/04/2020 tot 12/04/2020.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2330478

(R)
Onze-Lieve-Vrouw ter Zavelkerk.- Wijzigingen aan de begroting van 2020.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de wijzigingen
aan de begroting van 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2328453 (R)

Vzw "1001 Valises".- Balkan Trafik Festival.- Partnerschapovereenkomst 2020.
Partnerschapovereenkomst tussen de Stad en de vzw "1001 Valises" betreffende het Balkan Trafik
Festival.- Logistieke bijstand.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Demografie - Demo III -  - 2331412 (R)

SENIOREN 2020.- Toepassing van de ordonnantie van 27/07/2017 betreffende de Gemeentelijke
Seniorenadviesraden.- Selectiecriteria.
Vaststelling door de Gemeenteraad van de selectiecriteria voor de kandidaten van de nieuwe
Gemeentelijke Seniorenadviesraad op basis van de ordonnantie van 27/07/2017 betreffende de
Gemeentelijke Seniorenadviesraden.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Hellings
[7] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2329042 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen in 2 percelen met het doel de levering van bestelwagens van het type
foergon voor de cel Autopark van het departement Wegeniswerken (CDA/011171/PTL).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011171/PTL.- Uitgave van
130.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 75.000,00 EUR voor perceel 1 en 55.000,00 EUR voor
perceel 2.- Artikel 13605/74352 van de buitengewone begroting van 2020.- Lening.- Kennisnemen van
beslissing nr. 124 van het College van 05/03/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2329439 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2020-013.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 20-0500-099.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 2.633,08 EUR (incl. btw).-
Artikel 13605/745/52 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject nr. MO05-65-2009.-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 136 van het College van 05/03/2020, in toepassing van artikel
234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2326907 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2020-009.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 20-0500-103.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 1.402,63 EUR (incl. btw).-
Artikel 13605/744/51 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject nr. AEK05-25-
2017.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 135 van het College van 05/03/2020, in toepassing van
artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Wegeniswerken - Logistiek - Autopark - 2331370 (R)

TV/20/54 MobiClick.- Toetreding tot de aankoopcentrale van de intercommunale Sibelga met het oog op
de aankoop van voertuigen met alternatieve brandstoffen, laadpalen en tools voor het beheer van deze
palen.
Toetreden tot de aankoopcentrale van de intercommunale Sibelga, en, voor het project MobiClick, het
algemene reglement van de aankoopcentrale van de intercommunale Sibelga aannemen voor de aankoop
van voertuigen met alternatieve brandstof, laadpalen en beheertools voor deze palen.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Stedenbouw - Administratieve directie - Milieuraadgeving - 2331708 (R)

Feitelijke vereniging "Jardin des Semeurs".- Toelage van 659,00 EUR.
Een toelage van 659,00 EUR toekennen aan de feitelijke vereniging "Jardin des Semeurs" voor de
aankoop van drie sets van gerecycleerde plastic compostbakken ter vervanging van de oude, beschadigde
houten bakken.- Artikel 87906/33202 van de gewone begroting 2020.

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

[12] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2272146 (R)
Partnerschapsovereenkomst tussen de Stad Brussel en de vzw "Territoires de la Mémoire".
Vernieuwen van de partnerschapsovereenkomst tussen de Stad Brussel en de vzw "Territoires de la
Mémoire - Centre d'Education à la Résistance et à la Citoyenneté", waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is te 4000 Luik, boulevard de la Sauvenière 33-35.

-----------------------------------------------------------------------
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[13] Openbaar onderwijs - Financiën - Begroting - 2330011 (R)
Verdeling voor het schooljaar 2019/2020 van de gewestelijke toelage in het kader van het Programma
Preventie Schoolverzuim (PSV).
1) Subsidies toekennen ten voordele van de verenigingen die partners zijn van de scholen van de Stad
Brussel voor de activiteiten van het PSV (Programma Preventie Schoolverzuim) en de aan elk toegekende
bedragen vastleggen voor een totale uitgave van 48.478,17 EUR (artikel 70008/33202 van de gewone
begroting 2020) :
- Vzw "Schola ULB" : 3.780,00 EUR voor het project BXL09 in het "Institut Paul Henri Spaak" ;
- Vzw "Schola ULB" : 2.808,00 EUR voor het project BXL10 in het "Athénée Léon Lepage" ;
- Vzw "Les ambassadeurs d'expression citoyenne" : 5.372,61 EUR voor het project BXL 11 in het "Institut
Diderot" ;
- Vzw "De Capes et de Mots" : 5.596,80 EUR voor het project BXL13 in het "Institut De Mot-Couvreur" ;
- Vzw "Centre régional du Libre Examen" : 3.627,84 EUR voor het project BXL14 in het "Institut
Bisschoffsheim" ;
- Vzw "La Scientothèque" : 3.555,00 EUR voor het project BXL15 in het "Athénée Marguerite
Yourcenar" ;
- Vzw "Les ambassadeurs d’expression citoyenne" : 2.191,56 EUR voor het project BXL16 in het
"Athénée Robert Catteau" ;
- Vzw "Schola ULB" : 3.369,60 EUR voor het project BXL22 in het "Ecole primaire des Eburons" ;
- Vzw "Réseau de Musiciens Intervenants en Ateliers (Remua)" : 3.046,92 EUR voor het project BXL25
in het "Ecole fondamentale du Tivoli" ;
- Vzw "Remua" : 3.046,92 EUR voor het project BXL26 in het "Ecole fondamentale Baron Steens" ;
- Vzw "AJILE" - vroeger "Confédération Parascolaire" genaamd : 1.015,20 EUR voor het project BXL27
in het "Ecole primaire Steyls" ;
- Vzw "Schola ULB" : 842,40 EUR voor het project BXL29 in het "Ecole fondamentale Emile André" ;
- Vzw "Remua" : 3.046,92 EUR voor het project BXL31 in het "Ecole fondamentale Emile André" ;
- Vzw "Musique Plurielle" : 2.948,40 EUR voor het project BXL32 in het "Ecole fondamentale du Canal"
;
- Vzw "Schola ULB" : 1.800,00 EUR voor het project BXL35 in het "Ecole primaire Léon Lepage" ;
- Vzw "Schola ULB" : 2.430,00 EUR voor het project BXL36 in het "Ecole fondamentale Congrès
Dachsbeck".
2) Subsidies toekennen ten voordele van de scholen van het Vrij Onderwijs voor de activiteiten van het
PSV (Programma Preventie Schoolverzuim) en de aan elk toegekende bedragen vastleggen voor een totale
uitgave van 45.108,65 EUR (artikel 70008/33202 van de gewone begroting 2020) :
- Vzw "Institut Notre-Dame de Joie" : 1.965,60 EUR voor het project BXL06 in het "Institut Notre-Dame
de Joie" - inrichtende macht van "Ecole des 4 vents" ;
- Vzw "La Fraternité" : 4.117,50 EUR als inrichtende macht van "Collège La fraternité, site Saint-
Vincent" voor het project BXL20 ;
- Vzw "Institut Saint-Louis" : 5.140,80 EUR als inrichtende macht van "Institut Saint-Louis", lagere
school, voor de projecten BXL38 en BXL40 ;
- Vzw "Comité scolaire Enfant Jésus" : 7.711,20 EUR als inrichtende macht van "Ecole fondamentale
Enfant Jésus" voor het project BXL41 ;
- Vzw "Comité scolaire Enfant Jésus" : 1.890,00 EUR als inrichtende macht van "Ecole Saint-Jean
Baptiste" voor het project 42 ;
- Vzw "La Fraternité" : 4.819,50 EUR als inrichtende macht van "Ecole Sainte-Ursule" voor de projecten
BXL43, BXL44 en BXL45 ;
- Vzw "Institut Saint-Thomas d’Aquin" : 8.019,65 EUR als inrichtende macht van de inrichting met
dezelfde naam voor het project BXL46 ;
- Vzw "Centre Scolaire Maris Stella et Notre-Dame de Lourdes" : 2.430,00 EUR als inrichtrende macht
van het "Institut Maris Stella" voor het project BXL47 ;
- Vzw "Institut Saint-Louis" : 6.760,40 EUR als inrichtende macht van de inrichting met dezelfde naam
voor het project BXL48 ;
- Vzw Sint-Goedele Brussel : 2.250,00 EUR als inrichtende macht van het « Sint-Pieterscollege » voor het
project BXL53.
3) Subsidies toekennen ten voordele van de scholen van de Gemeenschap voor de activiteiten van het PSV
(Programma Preventie Schoolverzuim) en de aan elk toegekende bedragen vastleggen voor een totale
uitgave van 16.971,30 EUR (onder voorbehoud van het bestaan van kredieten op artikel 70008/41501 van
de gewone begroting van 2020) :
- Franse Gemeenschap - "Athénée royal de Bruxelles 2" : 5.670,00 EUR voor het project BXL03 ;
- Franse Gemeenschap - "Athénée royal Gatti de Gamond" : 3.993,30 EUR voor het project BXL07 ;
- Franse Gemeenschapscommissie - "Institut Charles Gheude" : 4.788,00 EUR voor het project BXL17 ;
- Franse Gemeenschap - "Athénée royal de la Rive Gauche" : 2.520,00 EUR voor het project BXL34.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Maingain
[14] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

- 2311655 (R)
Overeenkomst nul afval.- Inkomsten.
Overeenkomst tussen de Stad Brussel en Leefmilieu Brussel, betreffende de toekenning van de toelage
voor het dienstjaar 2020, met als doel de gebruiksmodaliteiten vast te leggen van de toelage van 25.000,00
EUR toegekend aan de Stad Brussel op het artikel van de inkomsten 52009/46501 voor de uitvoering van
milieuacties (zero afval markt).

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

Handel - 2332250 (R)
Toelage 2020.- Vzw "Shopping Marie-Christine" : 500,00 EUR.
Toekenning van een toelage van 500,00 EUR aan de vzw "Shopping Marie-Christine" voor de organisatie
van de loterij van de kermis in april 2020.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van mevr. de Schepen Jellab

[16] Wegeniswerken -  - Openbare reinheid - 2329522 (R)
Public vzw.- Toelage : 155,36 EUR.
Toekennen van een toelage van 155,36 EUR aan Public vzw gelegen Tivolistraat 10 bus 4.1 te 1020
Brussel, voor de aankoop van een tang voor het opruimen van afval.- Artikel 87605/332/02 van de
gewone begroting 2020.

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

[17] Stedenbouw - Plan - Expertises - 2329519 (R)
20 PLAN TOPO - Benoeming Openbare Wegen.- Maritiemdreef.
De naam « Drève Maritime-Maritiemdreef » aan een weg van de site Thurn & Taxis toekennen.

-----------------------------------------------------------------------
[18] Stedenbouw - Plan - Planning - 2289436 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de uitwerking van het actieplan van het Gemeentelijk
Plan voor Duurzame Ontwikkeling en het bijbehorende participatieve luik.
Overheidsopdracht voor aanneming van diensten, in toepassing van artikels 42 §1er, 1°, a) van de wet
17/06/2016 over de overheidsopdrachten.- Bestek nr. 20/PLAN/CSC/PCDD/PLAN_ACTION.- Uitgave
geraamd op 167.184,50 EUR (btw inclusief).- Artikel 93006/74760 van de buitengewone begroting van
2020.- Financiering door een subsidie.- Kennisnemen van de beslissing nr. 579 van het College van
05/03/2020, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[19] Stedenbouw - Plan - Planning - 2329781 (R)

Gebied van Gewestelijk Belang - Van Praetburg (GGB 4).- Overheidsopdracht voor dienstverlening
betreffende het opstellen van een milieueffectenrapport, het vastleggen van het definitieve richtschema
voor het Gebied van Gewestelijk Belang nr. 4/Van Praetbrug en het organiseren van een
raadplegingsproces met de burgers.
Overheidsopdracht voor aanneming van diensten betreffende het opstellen van een milieueffectenrapport,
het vastleggen van het definitieve richtschema voor het Gebied van Gewestelijk Belang nr. 4/Van
Praetbrug en het organiseren van een raadplegingsproces met de burgers, in toepassing van artikels 42
§1er, 1°, a) van de wet 17/06/2016 over de overheidsopdrachten.- Bestek nr. 20/PLAN/GGB4_MER.-
Uitgave geraamd op 96.800,00 EUR (btw inbegrepen).- Artikel 93006/74760 van de buitengewone
begroting van 2020.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 457 van het College van 05/03/2020, in
toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[20] Stedenbouw - Plan - Topografie - 2329305 (R)

20 PLAN TOPO.- Kosteloze afstand van een stuk grond van het perceel gelegen te Verdunstraat 358,
gekadastreerd Brussel, afdeling 21, sectie B, nr. 274R, in te lijven in de openbare weg.-
Stedenbouwkundige vergunning nr. V868/2017.
De kosteloze afstand aan de Stad Brussel, vrij, onbelast en zonder kosten voor de Stad Brussel, van een
deel van een terrein, van 10,49 m² gelegen te Verdunstraat 358, gekadastreerd Brussel, afdeling 21, sectie
B, nr. 274R met als doel de inlijving ervan bij de openbare wegenis, aanvaarden.

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

Agenda openbare zitting van de Gemeenteraad van maandag 16 maart 2020 4

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2311657&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2332252&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2329540&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2329521&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2289443&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2329787&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2329307&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS


Dossiers van mevr. de Schepen Houba
[21] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Archieven - 2331124 (R)

Archief van de Stad.- Opdracht voor de aanwinst in openbare verkoping op 07/03/2020 van oude
documenten en oude iconografische documenten.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikel 42, §1, 1°, d), i)
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, aan de voorwaarden van de openbare verkoop.-
Uitgave beperkt tot 8.987,50 EUR btw inbegrepen.- Artikel 77810/74951 van de buitengewone begroting
2020.- Investeringsproject nr. HF10-389-2009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 489 van het
College van 05/03/2020, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[22] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2327019 (R)
Reglement voor de projectenoproep in het kader van het evenement DiverCity.
Het reglement voor de projectenoproep in het kader van het evenement DiverCity aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2325367 (R)

Wereld Roma Dag in samenwerking met de vzw Arthis - "Maison culturelle belgo-roumaine".- Toelage :
3.500,00 EUR.
Een subsidie van 3.500,00 EUR toekennen aan ARTHIS - "Maison Culturelle belgo-roumaine vzw" (btw :
456.197.136) in het kader van Wereld Roma Dag.- Artikel 84201/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[24] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2330406 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de veiligheidscoördinatie van een werf in het kader
van de Duurzaam Wijkcontract Jonction "Stadspark Jonction atelier".- Dossier nr. OPP/2020/046.
Opdracht op aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde), in toepassing van artikel 92 van
de wet van 17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 14.774,10 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 930022/73160 van de buitengewone begroting van 2020.- Werf : 168474.-
Investeringsproject nr. AP22-11-2013.- Lening : artikel 93022/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr.
563 van het College van 05/03/2020, in toepassing van artikel 234, 3de paragraaf van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[25] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2330785 (R)

Goedkeuring van subsidies aan de Stad Brussel in het kader van de projectoproep 2019.- Overeenkomst
Upcycling Pagodes.
Overeenkomst betreffende de goedkeuring van subsidies aan de Stad Brussel in het kader van de
projectoproep 2019 met referentie SUB/2019/Bruxelles/ZD/UpcyclingPagodes.

-----------------------------------------------------------------------
[26] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2334540 (R)

Overheidsopdracht voor diensten  met als voorwerp de volledige en globale opdracht van
projectonterwerper voor de bouw van nieuwe gebouwen van de school Droomboom geschat op 7.000 m²
omvattende een basisschool, een Kunstacademie, een omnisportcomplex en buitenruimtes, Wittouckstraat,
46 te 1020 Brussel.- Principe.- Dossier nr. OPP/2020/028.
Mededingingsprocedure met onderhandeling in toepassing van artikel 38, 1 van de wet van 17/06/2016 -
Bestek/Selectieleidraad nr. OPP/2020/028.- Uitgave geraamd op 1.997.159,00 EUR btw inbegrepen.-
Vergoeding van de voorstudies van de geselecteerde inschrijvers.- Uitgave geraamd op 72.600,00 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 72208/72260 van de buitengewone begroting van 2020 - Investeringsproject nr.
FH08-173-2009.- Lening : artikel 72208/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[27] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2330735 (R)

Overeenkomst tussen de Stad Brussel en de MIVB betreffende de overdracht van de opdracht van
verplaatsing van de technische installaties in de kelders van het Zuidpaleis met het oog op de bouw van
het nieuwe metrostation "Grondwet".
Overeenkomst tussen de Stad Brussel en de MIVB die als doelstellingen heeft de algemene coördinatie
van de werken over te dragen aan de MIVB en de MIVB toelaten de kosten van de werken rechtstreeks op
zich te nemen.

-----------------------------------------------------------------------
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Vragen
[28] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen

- 2326701 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het inzetten van mobiele camera's tegen het weggooien van sigarettenpeuken op straat
en de evaluatie van het "plan filters".

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

- 2326733 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het opvanghuis voor de LGBTQ-gemeenschap in Brussel.

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

- 2329086 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de ondersteuning van de antiekwijk aan de Grote Zavel en de cijfers/initiatieven m.b.t.
de heropleving van deze handelswijk.

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

- 2334219 (R)
Vraag van mevr. AMPE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de overlast in de Ooievaarstraat.

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

- 2334213 (R)
Vraag van mevr. AMPE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de overlast en straatcriminaliteit aan de Handelskaai en de omliggende straten.

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

- 2334273 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de geboorteaangiften bij de materniteiten.

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

- 2334141 (R)
Vraag van mevr. BARZIN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de problematiek van de gift shops in de Unesco-perimeter.

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

- 2334401 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de verkeersveiligheid op het kruispunt met de Filips de Goedestraat en de
Gutenbergsquare.

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