
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 28 juni 2021 te 16 uur

 

Bijvoegsel aan de agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Duur van de interim van een plaatsvervangend gemeenteraadslid
[120] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen

- 2412388 (R)
Verlenging van het ouderschapsverlof van mevr. MUTYEBELE Ngoi Lydia in hoedanigheid van
Gemeenteraadslid.- Verlenging van de interim van mevr. Sonia LHOEST.
Toepassing van artikel 11 van de nieuwe gemeentewet.- Op uitdrukkelijk verzoek van de betrokkene kan
de duur van het ouderschapsverlof verlengd worden na de eerste periode van 9 weken na de geboorte, met
een duur gelijk aan die gedurende dewelke het Raadslid zijn mandaat verder uitgeoefend heeft tijdens de
periode van 6 weken die aan de geboorte voorafgaan.- Akte nemen van het einde van het
ouderschapsverlof van mevr. MUTYEBELE en van de vervanging ad interim door mevr. Sonia LHOEST
op 22/07/2021.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Burgemeester

[121] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2411626
(R)
Bijzonder toezicht op het OCMW (Artikel 112bis).
De beraadslaging nr. 45 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 16/06/2021 waarbij de
begrotingswijziging voor het dienstjaar 2021 vastgesteld wordt, goedkeuren.

-----------------------------------------------------------------------
[122] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2411644

(R)
Heilig-Hart en Sint-Lambertuskerk.- Rekening 2020.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2020.- Batig saldo : 12.882,16 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[123] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2407689

(R)
Sint-Bonifacius kerk te Elsene.- Rekening 2020.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2020.- Batig saldo : 63.674,60 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[124] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2411812

(R)
Nederlandse Evangelische Hervormde Kerk.- Rekening 2020.
Onder voorbehoud van de verbetering geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening 2020.- Batig saldo : 59,75 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
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[125] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2411998 (R)
Vzw "Brussels Major Events", afgekort BME.- Toelage : 45.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 45.000,00 EUR aan de vzw "Brussels Major Events", afgekort BME voor
de zomeranimatie voor het Terkamerenbos in het kader van "Hello Summer".- Artikel 76201/33202 van
de gewone begroting van 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[126] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2408571 (R)

Vzw "Brussels Major Events", afgekort BME.- Toelage : 12.900,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 12.900,00 EUR aan de vzw "Brussels Major Events", afgekort BME voor
de decoratie van stadsmeubilair - bekleding van het betonblok in het Terkameren bos, verdeeld als volgt :
1) 6.450,00 EUR op het artikel 41006/33202 van de gewone begroting van 2021;
2) 6.450,00 EUR op het artikel 76201/33202 van de gewone begroting van 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[127] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2410390 (R)

Vzw "visit.brussels".- Overeenkomst van zichtbaarheid.
Zichtbaarheidsovereenkomst tussen de vzw "visit.brussels" en de Stad Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
[128] Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid -  - 2412244 (R)

Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2020-2021.- Overeenkomst.
Aannemen van het Strategisch Veilligheids- en Preventieplan tussen de Stad en de FOD Binnenlandse
Zaken voor de jaren 2020-2021.

-----------------------------------------------------------------------
[129] Kabinet van de Stadssecretaris -  -  - 2412168 (R)

Gebruik van bodycams binnen de Politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene.
Goedkeuring van het pilootproject voor het gebruik van 231 bodycams binnen de Politiezone Brussel
HOOFDSTAD Elsene.- Deze beslissing overmaken aan de Politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene.

-----------------------------------------------------------------------
[130] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2408532 (R)

Financiering van de thesaurie en de investeringen.- Programma voor de uitgifte van thesauriebewijzen en
Medium Term Notes.- Verhoging van het maximaal nominale bedrag.
1) Principe om het actueel programma voor de uitgifte van gedematerialiseerde thesauriebewijzen voor
een bedrag van 400.000.000,00 EUR, gebruikt voor de financiering van de thesauriebehoeftes evenals
voor de financiering van de buitengewone uitgaven, te verhogen naar een maximaal bedrag van
600.000.000,00 EUR.- 2) Het Departement Financiën, in samenwerking met Brinfin en onder de
verantwoordelijkheid van het College van Burgemeester en Schepenen, belasten met de organisatie van dit
uitgifteprogramma en de verhoging ervan.

-----------------------------------------------------------------------
[131] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2412464 (R)

Financiering van de bouw van New Bordet.- Thesaurievoorschotten.
Principe voor 3 thesaurievoorschotten voor de bouw van het instituut New Bordet voor een maximaal
totaalbedrag van 85.000.000,00 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[132] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2412087 (R)

Specifieke toelage aan "Dokters van de Wereld" : 30.000,00 EUR.
Toekenning van een specifieke toelage voor een totaal bedrag van 30.000,00 EUR aan de "Dokters van de
Wereld" voor de sensibilisering van de mensen tegen sluikafval en om zo goed mogelijk de toestroom als
de veiligheid van de mensen rondom het PSA-centrum te Havenlaan 94-98, 1000 Brussel te beheren.-
Artikel 12403/33202 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[133] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2411867 (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 het jaar 2020 (Koninklijk Besluit van 13/12/2020).- Dossier 2020.
Principe aannemen van de volledige overdracht van de toelage voor een veiligheids- en
samenlevingscontract toegekend door de FOD Binnenlandse Zaken in het kader van de toepassing van een
politiek van veiligheid en preventie voor het jaar 2020, van 1.999.998,55 EUR, in mindering van de
verplichte bijdrage van de Stad aan de werking van de Politiezone.

-----------------------------------------------------------------------
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[134] Openbaar Patrimonium -  - Directie administratie - 2412071 (R)
Dossier nr. OPP/2021/082.- Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp een juridisch-
administratieve bijstandsopdracht in het kader van de opdracht van leveringen voor de scenografie van het
biermuseum (in het gebouw van de beurs OPP/2019/173) en de dienstenopdracht voor de opvolging van
de uitvoering van de werken voor de verwezenlijking van een toeristische, commerciële en culturele pool
rond het belgisch bier (RF/14/PNP/710bis).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2021/082.- Uitgave van 104.060,00 EUR btw incl.- Raadpleging van 1
ondernemer.- Artikel 13766/72460 van de buitengewone begroting van 2021.- Investeringsproject nr.
MO66-10-2019.- Lening : artikel 13766/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 115 van het College
van 24/06/2021, in toepassing van artikel 234, §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[135] Openbaar Patrimonium -  - Directie administratie - 2411963 (R)

OPP/2021/081 - Belgian Beer World.- Juridisch-Administratieve Bijstandsopdracht.
Overheidsopdracht van beperkte waarde op aanvaarde factuur in toepassing van artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Totale uitgave van 27.237,71 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13766/72460 van de
buitengewone begroting 2021.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 114 van het College van
24/06/2021, in toepassing van artikel 234, §3, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[136] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2409406 (R)

Brusselse Raad van Culturele Diversiteit.- Nieuwe samenstelling.- Vervolg.
Door een administratieve fout was de lijst van nieuwe kandidaten die door de Gemeenteraad van
14/06/2021 (beslissing nr. 38) goedgekeurd werd, niet volledig.- De twee onderstaande kandidaten die op
deze lijst ontbraken, moeten worden toegevoegd.
Les candidats sont :
- Mevr. GIAGGOTINI Laura;
- MRAX (Mouvement contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Xénophobie).

-----------------------------------------------------------------------
[137] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium -  - 2394027 (R)

"Palais Usines" : Multidisciplinaire studieopdracht (architectuur, stabiliteit, EPB, speciale technieken,
landschap en landmeter) met als voorwerp de bouw van een architecturaal en landschappelijk geheel dat
het hergebruik van de bestaande gebouwen op de site integreert. De opdracht omvat het ontwerpen en
opvolgen van de uitvoering van minstens 60 woningen en ruimte voor economische activiteiten en
voorzieningen, alsook de landschappelijke inrichting van de percelen op een site gelegen te Paleizenstraat
321 -331 en Werkhuizenkaai 2-4, 1000 Brussel
Dienstenopdracht via mededingingsprocedure met onderhandeling en met voorafgaande bekendmaking.-
Bestek nr. RF/21/PCAN/865 en aankondiging van de opdracht.- Globale prijs van de opdracht vastgelegd
op 2.912.000,00 EUR (incl. 21% btw).- Lening.- Aanwendingen : Uitgaven : artikel 240-01 van de
patrimoniale begroting 2021.- Ontvangsten op artikel 171-01 van de patrimoniale begroting 2021 en
volgende (lening) en op artikel 151-01 van de patrimoniale begroting 2021 en volgende (subsidie).

-----------------------------------------------------------------------
[138] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Vastgoedoperaties -  - 2409420 (R)

Politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene.- Gebouwen Werkhuizenkaai, 2 en Paleizenstraat, 321-331 te
1000 Brussel.- Aankoop.
Aankoop van de percelen gelegen te Paleizenstraat 321-331 en Werkhuizenkaai 2-4, 1000 Brussel
(kadastrale gegevens 13de divisie, sectie B, nr. 635C2 en 635E2) tegen een prijs van 5.900.000,00 EUR.-
Aanwendingen : uitgave : artikel 241-02 (aankop van gebouwen) van de patrimoniale begroting 2021 :
5.900.000,00 EUR.- Ontvangst : artikel 171-01 en volgende van de patrimoniale begroting 2021 (af te
sluiten leningen ten laste van de Regie).

-----------------------------------------------------------------------
[139] Openbaar Patrimonium -  - Directie administratie - 2410404 (R)

Dossier nr. OPP/2021/048.- Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de volledige renovatie van
het sanitair op de speelplaats van de basisschool Reine Astrid, Mutsaardlaan 71 te 1020 Brussel.- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2021/048.- Uitgave van 90.071,51 EUR btw incl.- Raadpleging van 3
ondernemers.- Artikel 70008/72360 van de buitengewone begroting 2021.- Investeringsproject nr. FH08-
1-2021.- Lening : artikel  70008/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 443 van het College van
24/06/2021, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[140] Openbaar Patrimonium -  - Directie administratie - 2411074 (R)
OPP/2019/035 - Huren van twee kantoorverdiepingen in het gebouw gelegen 1-3 Zaterdagplein.
Huurovereenkomst tussen de Stad en de gewone commanditaire vennootschap Allianz Benelux NV voor
de huur van twee kantoorverdiepingen van een gebouw gelegen op het Zaterdagplein 1-3 te 1000 Brussel
om er het personeel van de cellen Vorming en de sociale dienst van het departement Personeel en het
personeel van het departement Economische Zaken evenals het personeel van de cellen : huwelijken, de
audit en de parkeerwachters, te huisvesten voor een duur van 7 maanden en neemt aanvang op 01/05/2022
om te eindigen op 31/12/2022 om middernacht.

-----------------------------------------------------------------------
[141] Openbaar Patrimonium -  - Directie administratie - 2411450 (R)

OPP/2019/035 - Zaterdagplein 1, 1000 Brussel.- Huurovereenkomst met Allianz Benelux.- Aanhangsel nr.
1 Gelijkvloers, Internationale Solidariteit en Controleurs van de cel Parkeren.
Aanhangsel nr. 1 betreffende de huurovereenkomst tussen de Stad en de vennootschap Allianz Benelux
NV betreffende de huur van bijkomende lokalen (één lokaal op het gelijkvloers en het andee lokaal in het
bijgebouw aan de achterzijde, 44,5 m²) die eindigt op 31/12/2022 om middernacht in plaats van op
30/04/2022.- Aanhangsel nr. 1 betreffende de huurovereenkomst tussen de Stad en de vennootschap
Allianz Benelux NV betreffende de huur van lokalen (159 m²) voor de Internationale Solidariteit en de
Controleurs van de cel Parkeren die eindigt op 31/12/2022 om middernacht in plaats van op 30/04/2022.

-----------------------------------------------------------------------
[142] Openbaar Patrimonium -  - Speciale technieken - 2409009 (R)

"Athénée des Pagodes", Beyseghemstraat, 141 te 1120 Brussel.- Dossier nr. 21/4366.- In conformiteit
stellen van het geheel van de elektrische installaties lage spanning en relighting LED en afsluiten van een
verzekering "alle bouwplaats risico's" gebonden aan die werken.- Principe.
Overheidsopdracht van werken via openbare procedure in toepassing van artikel 36, § 1 van de wet van
17/06/2016.- Bestek nr. 21/4366 en desbetreffende aankondiging van de opdracht.- Uitgave geraamd op
683.616,82 EUR btw inbegrepen.- Beroep op de jaarlijkse verzekeringsverlener voor het afsluiten van een
verzekering "alle bouwplaatsrisico's" gebonden aan die werken.- Uitgave van 1.700,00 EUR alle
belastingen inbegrepen.- Artikel 73108/72360 van de buitengewone begroting 2021 (project nr. FH08-15-
2021 - 485.316,82 EUR) en artikel 87966/72460 van de buitengewone begroting van 2021 (project nr.
AEK06-1-2014 - 200.000,00 EUR).- Totale uitgave geraamd op 685.316,82 EUR btw en alle belastingen
inbegrepen.- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[143] Openbaar Patrimonium -  - Speciale technieken - 2408732 (R)

Onderhoudscontract voor een periode van één jaar (van 01/10/2021 tot 30/09/2022) voor het onderhoud
van de afstandsbedienings-, de DDC (Schneider) regel- en de communicatieinstallaties van de
verwarmingsinstallaties in verschillende gebouwen van de Stad.- Principe.
Opdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking na raadpleging van 5 firma's
in toepassing van artikel 42, § 1, 1°, a) van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek
nr. 21/4417.- Uitgave van 125.218,80 EUR btw inbegrepen.- Verschillende artikels van de gewone
begrotingen van de jaren 2021 en 2022 (onder voorbehoud van inschrijving van de nodige kredieten en
van aanneming van de begroting 2022 door de Gemeenteraad en de toezichthoudende overheid).-
Thesaurie.- Kennisnemen van de beslissing nr. 383 van het College van 24/06/2021, in toepassing van
artikel 234, alinea 3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[144] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2405078 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering, de plaatsing en de inbedrijfsstelling van een
balenpers voor de dienst Archief van het departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport en het afsluit
van een onderhoudscontract voor een periode van 36 maanden CDA/011855/CIA).- Principe.
Opdracht van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011855/CIA.- Uitgave van 6.150,00 EUR inclusief 21% btw,
waarvan 5.000,00 EUR voor de levering, installatie en inbedrijfstelling van de balenpers en 1.150,00 EUR
voor het onderhoud van de balenpers.- Artikel 77810/74451 (aankoop van de balenpers) van de
buitengewone begroting van 2021 en artikel 77810/12406 (onderhoud van de balenpers) van de gewone
begroting van 2021 tot 2024 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de
anneming van de begrotingen van 2022 tot 2024 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid).- Lening van 5.000,00 EUR.- Kennisnemen van punten 1 tot 4 van beslissing
nr. 117 van het College van 24/06/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[145] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2410956 (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 : 011863 en 011941.- Totale raming van 10.150,00
EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting 2021.- Lening.- Kennisnemen
van punten 1 tot 3 van beslissing nr. 122 van het College van 24/06/2021 overeenkomstig artikel 234 § 3,
1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[146] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2404769 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2021-045.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 21-0500-397.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 5.354,49 EUR (incl. btw).-
Artikel 13605/724/60 van de buitengewone begroting 2021.- Investeringsproject nr. BH05-9-2019.-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 130 van het College van 24/06/2021, in toepassing van artikel
234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[147] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2412092 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2021-047.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 21-0500-443.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 2.878,37 EUR (incl. btw).-
Artikel 13605/745/53 van de buitengewone begroting 2021.- Investeringsproject nr. MO05-68-2009.-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 131 van het College van 24/06/2021, in toepassing van artikel
234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[148] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2409764 (R)

Sport - Investeringstoelage.- Feitelijke vereniging "Traditional Shotokan Karaté-Do" : 320,00 EUR.
Toekennen van een investeringstoelage voor een bedrag van 320,00 EUR aan de feitelijke vereniging
"Traditional Shotokan Karaté-Do" voor de aankoop van sportmateriaal Karate en Tai Chai (Traditionele
Makiwara + fans).- Artikel 76410/52252 van de buitengewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[149] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2409793 (R)

Sport.- Vzw "Swish Nation".- Investeringstoelage : 30.250,00 EUR.
1) Toekennen van een investeringstoelage van 30.250,00 EUR aan de vzw "Swish Nation" voor de
aankoop van basketterreinen.- Artikel 76410/52252 van de buitengewone begroting 2021.- 2)
Overeenkomst tussen de Stad Brussel en deze vereniging, die de modaliteiten voor de vereffening van
deze subsidie bepaalt.

-----------------------------------------------------------------------
[150] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2408390 (R)

Overheidsconcessie Skate-park.- Vilvoordesteenweg.- Gewestelijke Havenmaatschappij Brussel.
Concessieovereenkomst met de Gewestelijke Havenmaatschappij Brussel voor het ter beschikking stellen
aan de Stad van een terrein en een skatepark, van 01/07/2021 tot 30/06/2031, om er activiteiten te
organiseren of te laten organiseren die de gunstige activiteit voor de hele buurt opleveren.

-----------------------------------------------------------------------
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[151] Stedenbouw - Administratieve directie - Klimaat - 2410838 (R)
Projectoproep ID 2021.- Toekenning van de subsidies.
Toekennen van subsidies aan de volgende winnaars van de oproep tot het indienen van duurzame
initiatieven voor 2021 in het kader van de volgende begrotingsonderdelen van de gewone begroting voor
2021 :
* Op artikel 87906/33202 :
- ID2021_11 "Canal it up" vzw (746.786.469) - EUR 10.000,00 EUR;
- ID2021_10 "De Buurtwinkel" vzw (428.431.677) - 4.949,00 EUR;
- ID2021_22 "La Poudrière" vzw (406.730.797) - 10.000,00 EUR;
- ID2021_20 "Boerderij van het Maximiliaanpark" (446.485.159) - 8.650,00 EUR;
- ID2021_1 "Brussel Annuntiaten" (0477.017.174) - 10.000,00 EUR;
- ID2021_25 Feitelijke vereniging "Nicodème Lonfils, Guillermo Borragán, Sugir Selliah"
vertegenwoordigd door dhr. Guillermo BORROGAN PEDRAZ, Richard Neybergh 21, 1020, Laken -
5.680,00 EUR;
- ID2021_9 "AMO de NOH" vzw (430.945.759) - 5.000,00 EUR;
- ID2021_42 "Brussel Champêtre" vzw (0692.518.236) - 10.000,00 EUR;
- ID2021_23 "Impact Cooremans" vzw (0430.788.282) - 10.000,00 EUR;
- ID2021_51 Feitelijke vereniging van het lot "Comité de quartier Notre-Dame-aux-Neiges de Bruxelles
Ville" vertegenwoordigd door dhr. Mark DE MEYRER, place de la Liberté, 2, 1000 Brussel - 2.615,00
EUR;
- ID2021_6 "GFS Ecole Primaire des Magnolias" (0666.947.848) - 1.361,00 EUR;
- ID2021_18 "Collectif au Quai" (0500.692.620) - 10.000,00 EUR;
- ID2021_13 "Woninginrichting en renovatie" vzw (443.559.917) - 4.929,00 EUR;
- ID2021_2 Feitlijke vereniging "De drie zusters" vertegenwoordigd door dhr. Pieter LOGGHE, Mode
Vlieberghstraat 14, 1020 Laken - 9.322,00 EUR;
- ID2021_38 "Cultureel Centrum Brussel-Noord-Maison de la création" vzw (870.519.273) - 5.000,00
EUR;
- ID2021_50 "Le début des haricots" (0877.021.936) - 10.000,00 EUR;
- ID2021_29 "La Fraternité" (422.143.307) - 2.360,00 EUR;
- ID2021_21 Feitelijke vereniging "Zigzag Kitchen" vertegenwoordigd door dhr. Kamal
BOUCHENTOUF, rue van Artevelde 102, 1000 Brussel - 5.000,00 EUR;
- ID2021_46 "Nativitas" (415.349.743) - 5.000,00 EUR;
- ID2021_47 Feitelijk vereniging "Collectif Pop Up" vertegenwoordigd door dhr. Jérôme GOEDSEELS,
Chemin de Douglas 254, 5377 Hogne - 4.355,00 EUR;
- ID2021_15 Feitelijk vereniging "Autour de Marguerite" vertegenwoordigd door mevr. Danielle
BEELDENS, rue de Jenneval 14 - 1000 Brussel - 5.500,00 EUR;
* Op artikel 87906/43501 :
- ID2021_19 "Ecole Athénée Royal de Bruxelles 2" (850.001.003) - 10.000,00 EUR;
* Op artikel 87906/33101 :
- ID2021_7 Fysiek persoon dhr. Youssef DORCY, Wandstraat 29, 1020 Laken - 279,00 EUR.
Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[152] Openbaar Patrimonium -  - Speciale technieken - 2408182 (R)

SolarClick - Aanhangsel raamovereenkomst.- Zonnepanelen.
Het aanhangsel aan de raamovereenkomst SolarClick voor de terbeschikkingstelling van zonnepanelen
aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
[153] Openbaar Patrimonium -  - Speciale technieken - 2410046 (R)

Project Wijken Positieve Energie («PED»).- Subsidieovereenkomst en Consortiumovereenkomst.
1) De overeenkomst over de toekenning van de subsidie voor het project "Cities4PED" in het kader van
het programma «Joint Programming Initiatives» (JPI) van Innoviris aannemen.- 2) Het «Consortium
Agreement» betreffende de samenwerking van de Stad Brussel met het internationale consortium
bestaande uit de steden Wenen en Stockholm en met het lokale consortium bestaande uit AWB, City
Mined en 3E, in het kader van het "Cities4PED" project aannemen.

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

[154] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2409198 (R)
Partnerschapsovereenkomst tussen de ARBA-EsA en de CIRPC.- Executive Master in Knitting
Design/Maille.
Partnerschapsovereenkomst tussen de Stad Brussel, inrichtende macht van de "Académie Royale des
Beaux-Arts - Ecole supérieure des Arts" en de vzw "Centre International de Recherche sur les Pratiques de
Création" betreffende een eenjarige opleiding, georganiseerd door CIRPC in ARBA-EsA en gewijd aan
alle aspecten van breiwerk.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Maingain
[155] Kabinet van Dhr. Maingain -  -  - 2412816 (R)

Duurzaam wijkcontract Jonction.- Beheer van een hout- en metaalwerkplaats.- Projectoproep.- Verlenging
van de termijn voor de indiening van offertes.
De wijziging van de projectoproep voor het beheer van een Beheer van een Atelier voor Hout en Metaal,
gevestigd op de site van de Spiegelstraat en de Visitandinenstraat aannemen.- Verlenging tot 01/09/2021.

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

Handel - 2411666 (R)
Vergemakkelijken van leveringen in de wijk Marollen.- Tijdelijke leveringskaarten.- Overeenkomst met
de Handelsvereniging van de Marollen.
De overeenkomst tussen de Stad en de Handelsvereniging van de Marollen betreffende tijdelijke
leveringskaarten aannemen.

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

Handel - 2411684 (R)
Parkeermogelijkheid voor handelaars van de Marollenwijk rond het Justitiepaleis van Brussel.- Tijdelijke
overeenkomst.
Tijdelijke overeenkomst tussen de Stad, de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie betreffende het
parkeren door handelaars van de Marollenwijk in een zone aan de achterkant van het Justitiepaleis, tijdens
het weekend en op feestdagen.

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

Handel - 2411679 (R)
Parkeren bij het Justitiepaleis in Brussel voor de handelaren van de Marollen tijdens weekends en
feestdagen.- Tijdelijke overeenkomst.
Overeenkomst tussen de Stad en de Handelsvereniging van de Marollen betreffende tijdelijke
parkeerkaarten.

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

Handel - 2411682 (R)
Cv "Bedrijven Centrum Dansaert".- Toelage : 96.679,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 96.679,00 EUR aan de cv "Bedrijven Centrum Dansaert" voor de werking
van het Loket voor Lokale Economie van de Stad.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2021.

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

Handel - 2411143 (R)
Vzw "Commune Libre du Sablon".- Toelage 2021 : 10.000,00 EUR.
Een subsidie van 10.000,00 EUR toekennen aan de vzw "Commune Libre du Sablon" voor de organisatie
van "Marché Gourmet" en van "Music Festival Sablon".- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting
2021.

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

Handel - 2412318 (R)
Samenvattende lijst van uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR btw exclusief.- Installatie van een extra
tijdelijke elektriciteitskast voor de Margaretasquare Markt.
Opdrachten van beperkte waarde via aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Offerte ontvangen van Sibelga voor een totaal bedrag van 633,96 EUR btw inbegrepen.-
Artikel 52009/72460 van de buitengewone begroting 2021.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr.
450 van het College van 24/06/2021, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

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

Handel - 2411299 (R)
Mevr. Jacqueline HEYMAN, vertegenwoordigster van de vereniging "Autour de Marguerite".- Toelage
2021 : 750,00 EUR.
Een subsidie van 750,00 EUR toekennen aan mevr. HEYMAN Jacqueline, vertegenwoordigster van de
vereniging "Autour de Marguerite", voor de organisatie van een tentoonstelling "Rond Marguerite".-
Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Jellab
[163] Wegeniswerken -  - Openbare reinheid - 2410883 (R)

Sociale Coördinatie van Laken.- PICOL vzw.- Ledenbijdrage 2021 : 100,00 EUR.
Een bijdrage, voor het jaar 2021, van 100,00 EUR betalen aan de vzw PICOL, die de Sociale Coördinatie
van Laken vertegenwoordigt, voor het lidmaatschap van de cel Openbare Reinheid in het kader van haar
sensibiliseringsacties.

-----------------------------------------------------------------------
[164] Wegeniswerken -  - Openbare reinheid - 2412205 (R)

TV/2021/82/PP.- Netwerk van "gastvrije toiletten".
Oprichting, door de dienst Openbare Reinheid, van een netwerk van "gastvrije toiletten" met 39
geselecteerde vestigingen (aan huidig ontwerp van besluit gevoegde lijst).- Ondertekening van de
overeenkomst "gastvrije toiletten" met elk van de deelnemende vestigingen.

-----------------------------------------------------------------------
[165] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2410896 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de vernieuwing van de schermdoeken in de serres van
de tuinbouwinrichting van de Stad Brussel te Sterrebeek.- Principe.- Dossier nr. TV/2021/89/EV.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. TV/2021/89/EV.- Totale uitgave van 450.000,00
EUR btw inbegrepen (te verdelen in een vaste gedeelte van 250.000,00 EUR btw inclusief op de
buitengewone begroting 2021, een voorwaardelijke gedeelte van 200.000,00 EUR btw inclusief op de
buitengewone begroting 2022).- Artikel 76605/724/60 van de buitengewone begrotingen 2021 en 2022,
onder voorbehoud van de aanneming van de begroting 2022 door de Gemeenteraad en de goedkeuring
ervan door de toezichthoudende overheid.- Werf : 192178.- Onderhoud : 192179.- Investeringsproject nr.
ZJ05-37-2019.- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[166] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2407822 (R)

TV/2021/151/PP.- Overeenkomst met de gemeente Schaarbeek.- Schoonmaken van het wegennet
grenzend aan de Stad Brussel.
Overeenkomst nr. TV/2021/151/PP tussen de Stad Brussel en de gemeente Schaarbeek betreffende het
schoonmaken, door de gemeente Schaarbeek, van het wegennet grenzend aan de Stad Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
[167] Stedenbouw - Administratieve directie - Klimaat - 2399041 (R)

Toekenning van een gemeentelijke premie voor de "Aankoop of verhuur van wasbare luiers".
Principe om een gemeentelijke premie van 100,00 EUR toe te kennen voor de aankoop of de huur van
wasbare luiers, onder de vorm van een subsidie aan gezinnen.- Aanneming van het reglement betreffende
de toekenning van de premie "Aankoop of verhuur van wasbare luiers".- Artikel 87906/52251 van de
buitengewone begroting 2021 via een overdracht van 5.000,00 EUR van het project nr. BH06-2-2019 voor
deze nieuwe milieubonus "Aankoop of huur van wasbare luiers", en toekomstige buitengewone
begrotingen (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).-
Lening.- Uitbetaling van de premies naargelang de indiening van de aanvragen, en onder voorbehoud van
goedkeuring van het dossier door de administratie.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Persoons
[168] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2410210 (R)

Cultuur.- Werkingstoelagen aan 14 Nederlandstalige culturele verenigingen.- Totaal bedrag : 400.000,00
EUR.
Toekennen van werkingstoelagen voor een totaal bedrag van 400.000,00 EUR op artikel 77210/33202 van
de gewone begroting 2021 aan de volgende verenigingen en verdeeld als volgt :
1) 21.000,00 EUR aan de vzw Passa Porta NL;
2) 15.000,00 EUR aan de vzw MET-X;
3) 60.000,00 EUR aan de vzw Kaaitheater;
4) 7.500,00 EUR aan de vzw Jeugd en Muziek Brussel;
5) 15.000,00 EUR aan de vzw "Gemeenschapscentrum Nohva";
6) 22.000,00 EUR aan de vzw "Gemeenschapscentrum Nekkersdal";
7) 22.000,00 EUR aan de vzw "Gemeenschapscentrum De Markten";
8) 15.000,00 EUR aan de vzw "Gemeenschapscentrum De Linde";
9) 7.500,00 EUR aan de vzw "Filemon";
10) 60.000,00 EUR aan de vzw "Bronks Jeugdtheater Brussel";
11) 60.000,00 EUR aan de vzw "Cultureel Animatiecentrum Beursschouwburg";
12) 30.000,00 EUR aan de vzw "Ancienne Belgique";
13) 50.000,00 EUR aan de vzw "Globe Aroma";
14) 15.000,00 EUR aan de vzw "Zonder Handen".

-----------------------------------------------------------------------
[169] Stedenbouw - Administratieve directie -  - 2413011 (R)

Omgevingen van het Justitiepaleis.- Openbare doorgang op privéterrein.- Overeenkomst m.b.t het
onderhoud en de bezetting.
1) Overeenkomst tussen de Stad Brussel en de Regie der Gebouwen m.b.t. de openbare doorgang op
privéterrein in de omgevingen van het Justitiepaleis, Poelaertplein te 1000 Brussel.- 2) Overeenkomst
tussen de Stad Brussel, de Regie der Gebouwen en FOD Justitie m.b.t. het onderhoud en de bezetting van
de omgevingen van het Justitiepaleis, Poelaertplein te 1000 Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
[170] Stedenbouw - Plan - Planning - 2411871 (R)

Projectoproep 2021.- Hellingen van het Justitiepaleis.- Toekenning van een bijkomende toelage voor een
totaal bedrag van 25.330,70 EUR.
Toekenning van een bijkomende subsidie van :
- 8.318,75 EUR aan "Vrienden van het Huizeke" - project "The 1ste Book of Brussels",
- 8.150,00 EUR aan collectief "Dallas" - project "Les jardins suspendus des Marolles",
- 5.518,80 EUR aan "Foyer des Jeunes des Marolles" - project "Marolles, plages et atelier vélo",
- 4.343,15 EUR aan "First Urban Tractor" - project "Pas-laid".
Artikel 93006/33202 van de gewone begroting van 2020.- Thesaurie.

-----------------------------------------------------------------------
[171] Stedenbouw - Administratieve directie - Financiën - 2412165 (R)

Vzw "Brussels Centrum voor Mode en Design".- Toelage : 9.184,19 EUR.
Toekenning van een subsidie van 9.184,19 EUR aan de vzw "Brussels Centrum voor Mode en Design"
voor het project "#Justicepourmehdi".- Artikel 93006/33202 van de gewone begroting 2021.- Thesaurie.

-----------------------------------------------------------------------
[172] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2411496 (R)

Clovislaan.- Aanleg van een tijdelijke weg tussen de Grevelingenstraat en het Ambiorixsquare.- Dossier
nr. 0602/V003/2021.
Opdracht via onderhandelingsprocedure in specialiteit met Infrabel, voor de aanleg van een tijdelijke weg
tussen de Grevelingenstraat en het Ambiorixsquare in toepassing van het artikel 42 §1, 1° d) van de wet
van 17/06/2016.- Bedrag geraamd op 127.180,22 EUR.- Artikel 42106/73160 van de buitengewone
begroting 2021.- Project nr. AP06-15-2019.- Lening : artikel 42106/96151.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 275 van het College van 24/06/2021, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[173] Openbaar Patrimonium -  - Directie administratie - 2408825 (R)
OPP/2021/029 - Oproep tot het indienen van projecten 2021.- Projectoproep voor projecten of initiatieven
gericht op bewustmaking, promotie, tentoonstelling of studie van historisch, cultureel en architectonisch
erfgoed, particulier of openbaar.- Toelage voor 8 projecten.
Toekennen van een werkingstoelage van 50.000,00 EUR verdeeld als volgt ten voordele van 8
verenigingen voor hierna vermelde projecten :
- 4.950,00 EUR aan "Arkadia" voor "A la découverte des places bruxelloises",
- 6.000,00 EUR aan "Production Associées pour Autant pour elles" voor "Femmes dans l’espace public : à
la découverte des statues de Bruxelles",
- 10.000,00 EUR aan de vzw "'T Eilandje" voor "Erfgoeddag",
- 15.000,00 EUR aan de "Collectif auQuai" voor "Marguerite Akarova : Portraits féminins… sans étoile
où va ton coeur",
- 2.500,00 EUR aan "UCLouvain - LOCI" voor "Publicatie : Housin Referential Types",
- 1.550,00 EUR aan "Autour de Marguerite" voor "Autour de Marguerite, commerce et estaminets",
- 5.000,00 EUR aan de vzw "Brussel Babbel"t voor "Aristrocraten, begijnen, visverkopers en stilisten.
Interactieve geluidswandeling en rondleidingen om de wijk Sint-Katelijne te ontdekken, Begijnhof en
Dansaert",
- 5.000,00 EUR aan "Queens Brussels" voor "Queens Brussels".
Artikel 77366/33202 van gewone begroting van 2021.

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

[174] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2411575 (R)
Burgerbegroting 2020.- Project "Inrichting Sint-Nikolaas".- Toelage van 20.000 EUR.- Overeenkomst.
Overeenkomst die de Stad en de vzw "Centre Culturel Bruxelles Nord - Maison de la Création" bindt voor
de toelage in het kader van de Burgerbegroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[175] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2400279 (R)

Stripparcours van de Stad Brussel.- Overheidsopdracht voor aanneming van diensten met als doel de
hercontextualisering van de informatie over de fresco's die op de website en in andere communicatiemedia
van de Stad zal worden gepubliceerd.- Principe. (Ref. 20210614)
Overheidsopdracht voor aanneming van diensten van beperkte waarde met aanvaarde factuur.- Bestek nr.
CAR/21/FA/218.- Uitgave van 20.570,00 EUR (btw inbegrepen).- Artikel 93022/74951 van de
buitengewone begroting 2021.- Kennisnemen van de beslissing nr. 323 van het College van 24/06/2021, in
toepassing van artikel 234 §1 en §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[176] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2406396 (R)

Duurzaam wijkcontract De Marollen : Operatie 5.03 "Projectoproep voor de herwaardering van de
openbare buurtruimten", 3de editie : Krakeel & omgeving.- Toekenning van de subsidie aan de laureaat.
(Ref. 20210616)
Toekenning van een subsidie van 20.000,00 EUR aan de vzw "Habitat et Rénovation" (in partnerschap
met de vzw Bravvo en de "Cellule de recherche du Master en Design d’Innovation Sociale" van de ESA
Saint-Luc Bruxelles) als laureaat van de projectoproep nr. 3 voor de herwaardering van de openbare
buurtruimten (Krakeel & omgeving), operatie 5.03 geleid in het kader van het duurzaam wijkcontract De
Marollen.- Artikel 93022/33202 van de gewone begroting van 2021.

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

[177] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2408707 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de vervanging van het dakwerk van de opslagplaats
gelegen Mellerystraat 48 te 1020 Brussel (derde fase van de werken).- Principe.- Dossier nr.
TV/2021/96/IO.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. TV/2021/96/IO.- Totale uitgave van 440.000,00 EUR
btw inbegrepen (te verdelen in een vaste gedeelte van 220.000,00 EUR btw inclusief op de buitengewone
begroting 2021, een voorwaardelijke gedeelte van 101.000,00 EUR btw inclusief op de buitengewone
begroting 2022 en een laatste voorwaardelijke gedeelte van 119.000,00 EUR btw inclusief op de
buitengewone begroting 2023).- Artikel 13615/723/60 van de buitengewone begrotingen van 2021 - 2022
- 2023, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begrotingswijziging van een bedrag van 60.000,00
EUR op het buitengewone begroting van 2021, en onder voorbehoud van de inschrijving va de nodige
kredieten en de goedkeuring van de buitengewone begrotingen 2022 en 2023 door de Gemeenteraad en de
toezichthoudende overheid.- Investeringsproject nr. DH15-1-2019.- Werf : 192031.- Onderhoud :
171426.- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
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[178] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2411517 (R)
Cultuur.- Vzw "Foire du Livre de Bruxelles".- Specifieke toelage : 15.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage van 15.000,00 EUR aan de vzw "Foire du Livre de Bruxelles" voor
de organisatie van het Festival "La Foire du Livre de Bruxelles".- Artikel 76210/33202 van de gewone
begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[179] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2411911 (R)

Toerisme.- Vzw "Photo City".- Specifieke toelagen : 25.000,00 EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 25.000,00 EUR aan de vzw "Photo City"
voor de organisatie van het tentoonstellingsproject "Photocity" dat van 17/06 tot en met 12/09/2021 in
Thurn & Taxis zal plaatsvinden verdeeld als volgt :
1) 10.000,00 EUR op het artikel 76201/33202 van de gewone begroting 2021;
2) 15.000,00 EUR op het artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
Moties

[180] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2412229 (R)
Voorstel van motie ingediend door mevr. EL BAKRI, dhr. BAUWENS en mevr. DHONT,
Gemeenteraadsleden.
Voorstel van motie ter ondersteuning van een dwingend kader voor de huurprijzen op gans het Brussels
grondgebied.

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

- 2412944 (R)
Motie van het College.
Ontwerp van motie ten voordele van maatregelen die huurprijzen die als overdreven beschouwd worden in
de Stad Brussel te bestrijden.

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

- 2412636 (R)
Voorstel van motie ingediend door dhr. WEYTSMAN, mevr. AMPE, mevr. VIVIER, dhr. COOMANS de
BRACHENE en mevr. NYANGA-LUMBALA, Gemeenteraadsleden.
Voorstel van motie betreffende strekkende tot het verzekeren van de neutraliteit en onpartijdigheid van het
gemeentepersoneel, van de vertegenwoordigers van de Stad in de paracommunales, van de
vertegenwoordigers van de gemeente en het personeel van de gemeentelijke vzw's en gemeentebedrijven
en het verbieden van uiterlijke levensbeschouwelijke tekens tijdens de uitoefening van hun functies.

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

[183] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2412196 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de (verkeers)veiligheid in de woonwijken naast het Atomium.

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

- 2412545 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de genomen maatregelen om de veiligheidsproblemen in de Kuregemstraat te
verlichten.

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

- 2412640 (R)
Vraag van dhr. DE BACKER, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de aanleg van een hondenweide op een stuk grond langs de Ganzenweidestraat en
grenzend aan het Beemdgrachtpark.

-----------------------------------------------------------------------
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[186] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2412682 (R)
Vraag van mevr. VIVIER, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende een verlichting die rekening houdt met nachtdieren.

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

- 2412686 (R)
Vraag van mevr. VIVIER, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende een project voor een Europees centrum voor alternatieve cultuur.

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

- 2412690 (R)
Vraag van mevr. VIVIER, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het reuzenrad op het Poelaertplein en de veiligheid in de omgeving ervan.

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

- 2412697 (R)
Vraag van dhr. VANDEN BORRE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het beheer van het Koninklijk Circus.

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

- 2412723 (R)
Vraag van dhr. WAUTERS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de organisatie van "Hello Summer" deze zomer op het Willemsplein in Laken in plaats
van op het onlangs gerenoveerde Emile Bockstaelplein.

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

- 2412938 (R)
Vraag van mevr. BUGGENHOUT, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het gebrek aan onderhoud van de grasperken en bermen van het merendeel van de
straten van Neder-over-Heembeek.

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

- 2412752 (R)
Vraag van mevr. NYANGA-LUMBALA, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de regels van de Brusselse Regering inzake de toewijzing van parkeerplaatsen aan
terrassen.

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

- 2412760 (R)
Vraag van mevr. NYANGA-LUMBALA, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende een stand van zaken van de festiviteiten gepland door de Stad deze zomer 2021.

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

- 2412800 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de evaluatie van de seniorenactiviteiten van de Stad Brussel.

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

- 2412804 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de verbetering van de levenskwaliteit op de Zuidlaan.

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