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Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen

maandag 14 december 2020 om 08u45

Aanwezig: Liesbeth Van der Auwera, Burgemeester

Rudi Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Schepenen

Katja Verheyen, Voorzitter BCSD

Stefan Goclon, Algemeen directeur

Verontschuldigd: Mario Knippenberg, Schepen

Afwezig: /

VERSLAG

1. Goedkeuring notulen van het college van burgemeester en schepenen van 7 december 2020

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 7 december 
2020 goed.

PERSONEELSZAKEN

2. Voorstel tot aanstelling van een parkeerwachter (Dv) – bepaalde duur in contractueel verband – 
23u + toelichting door Marijke Evens

Gelet op de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet 
openbaar gemaakt. 

3. Arbeidsongeval 2 juli 2020 – Zonder blijvende arbeidsongeschiktheid

Gelet op de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet 
openbaar gemaakt. 

FINANCIËN

4. Bijdrage in de werkingskosten Parochiecentrum Tongerlo 2020 - Goedkeuring

Aan het Parochiecentrum Tongerlo wordt een bijdrage in de werkingskosten van €5.000,00 
toegekend met het exploitatiebudget van het goedgekeurde meerjarenplan 2020.

OMGEVING/ HUISVESTING/ OVERHEIDSGEBOUWEN/ MOBILITEIT
BESLUITEN OMGEVING
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5. OMV - 2020104298: Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning, op 
locatie Op de Koopman, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 82 G2 en (afd. 2) sectie A 711 N, 
aangevraagd door Kelly Clerix en Jef  Goossens

Dossiernummer: 2020170
Omgevingsloket nr.: OMV_2020104298
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
 
Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning, op locatie Op de 
Koopman, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 82 G2 en (afd. 2) sectie A 711 N, aangevraagd 
door Kelly Clerix en Jef  Goossens.

6. OMV - 2020103677 - Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning met 
carport, op locatie Op de Koopman, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 713 T3, aangevraagd 
door Kristof  Pouls en Evie Dezeure

Dossiernummer: 2020172
Omgevingsloket nr.: OMV_2020103677
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
 
Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning met carport, op locatie 
Op de Koopman, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 713 T3, aangevraagd door Kristof  Pouls 
en Evie Dezeure.

7. OMV - 2020111902 - Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande 
eengezinswoning, op locatie Mgr. Paredisstraat, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie B 107 W3 en 
(afd. 5) sectie B 107 L4, aangevraagd door Sander Roovers en Sil Van Hove

Dossiernummer: 2020185
Omgevingsloket nr.: OMV_2020111902
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
 
Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning, op locatie 
Mgr. Paredisstraat, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie B 107 W3 en (afd. 5) sectie B 107 L4, 
aangevraagd door Sander Roovers en Sil Van Hove.

8. OMV - 2020111287 - Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande 
eengezinswoning, op locatie Renkensweg , kadastraal gekend als (afd. 2) sectie B 561 A4, 
aangevraagd door RogerJans en Carina Engelen

Dossiernummer: 2020188
Omgevingsloket nr.: OMV_2020111287
Beslissing:  Vergunning
 
Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning, op locatie 
Renkensweg, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie B 561 A4, aangevraagd door RogerJans en 
Carina Engelen.

9. Gemeentelijke rentesubsidie voor de Limburgse renovatielening van het Energiehuis

Het college van burgemeester en schepenen keurt de gemeentelijke rentesubsidie voor de 
Limburgse renovatielening van het Energiehuis Limburg goed.

10. Bouwproject van 20 sociale woningen van Kempisch Tehuis in de Thijsstraat te Gerdingen

Het college van burgemeester en schepenen geeft haar akkoord met betrekking tot het 
bouwproject van 20 sociale woningen door Kempisch Tehuis aan de Thijsstraat te Gerdingen.

JURIDISCHE DIENST

11. Raad voor Vergunningenbetwistingen rolnr. 2021-RvVb-0061-A: Verzoekschrift tot vernietiging van 
het besluit van college van burgemeester en schepenen van 17 augustus 2020 tot weigering van 



CBS Uittreksel - 3

opname in het vergunningenregister m.b.t. de constructie gelegen te Bree, 3e Afd., sectie A, nr. 1 X 
9, ingediend wegens shr. Michel Vandekerckhove en de NV OPPIDUM - Antwoordnota

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verzoekschrift tot vernietiging 
van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17 augustus 2020 en keurt de 
antwoordnota goed.

POLITIE/ BRANDWEER
TIJDELIJKE WEGSIGNALISATIES

12. Toelating voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg, zijnde grondgebied Bree 
door De Watergroep tussen 1/1/2021 en 31/12/2021

Aan De Watergroep wordt de toestemming gegeven om op grondgebied Bree kleine of dringende 
onderhoudswerken aan het waterleidingsnet uit te voeren tussen 1/1/2021 en 31/12/2021.

13. Toelating voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg, zijnde Dorpstraat 12 
door Slagerij Eerdekens van 19/12/2020 tot en met 31/12/2020

Aan Slagerij Eerdekens wordt de toestemming gegeven om op Dorpstraat 12 een aanschuiftent op 
stoep en deel van de rijweg te plaatsen van 19/12/2020 tot en met 31/12/2020.

14. Toelating voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg, zijnde Gerdingerpoort 14 
door Nelis Wegenbouw tussen 14/12/2020 en 17/12/2020

Aan Nelis Wegenbouw wordt de toestemming gegeven om op Gerdingerpoort 14 herstelling van 
waterslokker in fietspad uit te voeren tussen 14/12/2020 en 17/12/2020.

15. Toelating voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg, zijnde grondgebied Bree 
door DSSV NV tussen 1/1/2021 en 31/12/2021

Aan DSSV NV wordt de toestemming gegeven om op grondgebied Bree Cat V werken bij daglicht 
met beperkte hinder en Cat VI mobiele werken bij daglicht die het verkeer kortstondig hinderen uit 
te voeren van 1/1/2021 en 31/12/2021.

16. Toelating voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg, zijnde Rodekruislaan 
tussen Sint - Jacobsstraat en Baron de Taxislaan door Engie Fabricom tussen 11/12/2020 en 
18/12/2020

Aan Fabricom wordt de toestemming gegeven om op Rodekruislaan tussen Sint - Jacobsstraat en 
Baron de Taxislaan telecomleidingen te plaatsen tussen 11/12/2020 en 18/12/2020.

17. Toelating voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg, zijnde Itterplein rond 
gebouwen Brouwerij door Engie Fabricom tussen 11/12/2020 en 18/12/2020

Aan Engie Fabricom wordt de toestemming gegeven om op Itterplein rond gebouwen Brouwerij 
plaatsing van telecomleidingen uit te voeren tussen 11/12/2020 en 18/12/2020.

BURGERZAKEN

18. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum.

19. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum.

20. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum.

21. Toekenning grafconcessie
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Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum.

22. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum.

INFO/ TOERISME/COMMUNICATIE/EVENEMENTEN/PARKEREN
INFO

23. Afwijking wekelijkse rustdag 2021 – Goedkeuring aanpassing

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om de afwijking op de wekelijkse 
rustdag van 3 januari 2021 om te zetten naar 10 januari 2021 vanwege de verschuiving van de 
winter solden. 

TECHNISCHE DIENST
OVERHEIDSOPDRACHTEN

24. Aankoop en levering van parkbanken voor de Boneput - Goedkeuring starten procedure en lijst uit 
te nodigen firma's

Het college van burgemeester en schepenen keurt de opstart van de procedure en de lijst van uit 
te nodigen firma’s i.k.v. aankoop en levering van parkbanken voor de Boneput goed.

25. Aankopen speelgoed spelotheek – Goedkeuring aanvaarde factuur

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt de factuur ter betaling.

26. Aankoop kasten voor spelotheek – Goedkeuring aanvaarde factuur

Deze opdracht wordt door de budgetbeheerder toegewezen aan:
 Perceel 1 (Aankoop vitrinekasten): Officecity Kantoormeubelen BV, Henk Schijvenaarstraat 

1 te NL-2031 VZ Haarlem;
 Perceel 2 (Aankoop roldeurkasten): Officecity Kantoormeubelen BV, Henk Schijvenaarstraat 1 

te NL-2031 VZ Haarlem.

ADVIEZEN TECHNISCHE DIENST AANGAANDE DE AANVRAAG AANLEG 
NUTSLEIDINGEN

27. Aanvraag toelating aanleg nutsvoorzieningen in de Toleikstraat - Goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen geeft een voorwaardelijke toelating voor de aanleg 
van nutsleidingen in de Toleikstraat.

VARIA
TECHNISCHE DIENST

28. Financiële compensatie voor marktkramers voor de geleden schade omwille van de heersende 
Corona pandemie - Vermindering op standgeld en verrekening elektriciteitskosten

Aan de marktkramers - abonnementhouders wordt een financiële compensatie gegeven voor de 
geleden schade.

29. Financiële compensatie voor marktkramers voor de geleden schade omwille van de heersende 
Corona pandemie  - kwijtschelding van de te betalen deelname in de promotiekosten voor de markt 
2020

Aan de marktkramers - abonnementhouders worden voor 2020 geen promokosten aangerekend.
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DIVERSE PUNTEN VANWEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

30. Ondersteuning van Vlaanderen in bronopsporing en lokaal contactonderzoek door lokale besturen: 
Aanmelding van Bree in optie 1 - Goedkeuring 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aansluiting bij optie 1, namelijk het inzetten 
op preventie, sensibilisering, bronopsporing, analyse clusters, quarantaine-coaching, aandacht 
voor kwetsbare personen en groepen, goed. Hiervoor is een forfaitaire toelage voorzien o.b.v. 
aantal inwoners. 

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Algemeen directeur,
Stefan Goclon
#$ondertekening2$#

#$stempel$#

Burgemeester
Liesbeth Van der Auwera
#$ondertekening1$#
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