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Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen 

 

 

woensdag 19 juni 2019 om 13u30 
 

 

Aanwezig: Liesbeth Van der Auwera, Burgemeester 

Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, 

Schepenen 

Katja Verheyen, Voorzitter BCSD 

Stefan Goclon, Algemeen directeur 

Verontschuldigd: Jacques Leten, Lid 

Afwezig: / 

 

VERSLAG 

1. Goedkeuring notulen van het college van burgemeester en schepenen dd. 12 juni 2019 

PERSONEELSZAKEN 

2. Vaststelling wervingsreserve van Boekhouder (Bv) in contractueel verband. 

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

openbaar gemaakt.  

3. Kennisneming besluit Algemeen Directeur dd. 12/06/2019: Vacantverklaring en vaststelling 

selectieprocedure van een deskundige omgeving (Bv) in contractueel verband – 38u – via 

een verkorte selectieprocedure. 

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

openbaar gemaakt.  

4. Bijlage bij de arbeidsovereenkomst dd. 30/05/2018 – in de functie van administratief 

medewerker (Cv) – 19/38ste – Tijdelijke uitbreiding uren. 

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

openbaar gemaakt.  
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5. Aanstelling bepaalde duur contractueel verband – in de functie van technisch assistent 

containerpark / technische dienst (Dv) – 30,4/38ste. 

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

openbaar gemaakt.  

6. Aanstelling bepaalde duur contractueel verband – in de functie van sportfunctionaris (Bv) – 

38/38ste. 

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

openbaar gemaakt.  

7. Vacantverklaring en vaststelling selectieprocedure van een controleur der werken (Cx) in 

statutair verband – 38u – via bevorderingsprocedure. 

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

openbaar gemaakt.  

8. Voornemen tot beëindiging arbeidsovereenkomst in hoedanigheid van contractueel 

personeelslid. 

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

openbaar gemaakt.  

FINANCIËN 

9. Verdeling toelage/subsidie aan diverse verenigingen en instellingen 2019 - goedkeuring. 

10. Exploitatietoelage aan de verschillende kerkfabrieken van groot Bree 2019 - goedkeuring. 

AANVRAAG BUURTFEESTEN 

11. Buurtfeest Bergstraat 

Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door Bergstraat op 06 juli 2019 

12. Buurtfeest Riekskensstraat en Renkensweg 

Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door Riekskensstraat en Renkensweg op 

06 juli 2019 

13. Buurtfeest Smaragdstraat (kruispunt Graevenstraat) 

Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door Smaragdstraat (kruispunt 

Graevenstraat) op 06 juli 2019 

OMGEVING/ HUISVESTING/ OVERHEIDSGEBOUWEN/ MOBILITEIT 

BESLUITEN OMGEVING 

14. Plaatsing glasbollen - site Gerkenberg - bespreking. 

15. Het bouwen van een appartementsgebouw met kantoorruimtes en 17 woongelegenheden 

na afbraak 2 woningen en achtergebouwtjes., op locatie Toleikstraat 17 en 19, kadastraal 

gekend als (afd. 1) sectie B 199 D, (afd. 1) sectie B 199 R, (afd. 1) sectie B 199 P en 

(afd. 1) sectie B 199 E, aangevraagd door Toon Poets namens TOP BVBA. 
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Dossiernummer: 2018231 

Omgevingsloket nr.: OMV_2018158562 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

  

bouwen van een appartementsgebouw met kantoorruimtes en 17 woongelegenheden na 

afbraak 2 woningen en achtergebouwtjes., op locatie Toleikstraat 17 en 19, kadastraal 

gekend als (afd. 1) sectie B 199 D, (afd. 1) sectie B 199 R, (afd. 1) sectie B 199 P en (afd. 

1) sectie B 199 E, aangevraagd door Toon Poets namens TOP BVBA. 

  

16. De afbraak van bestaande bebouwing en het bouwen van 6 appartementen, op locatie 

Nieuwstadpoort 25, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 764 A2, aangevraagd door de 

heer Kurt Heylen en mevrouw Sandra Pouls. 

Dossiernummer: 201972 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019046065 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

  

De afbraak van bestaande bebouwing en het bouwen van 6 appartementen, op 

locatie Nieuwstadpoort 25, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 764 A2, aangevraagd 

door de heer Kurt Heylen en mevrouw Sandra Pouls. 

  

17. Het bouwen van een carport, op locatie Muizendijkstraat 78, kadastraal gekend als (afd. 2) 

sectie B 770 L, aangevraagd door mevrouw Edse Engelen. 

Dossiernummer: 201950 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019034890 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

  

het bouwen van een carport, op locatie Muizendijkstraat 78, kadastraal gekend als (afd. 2) 

sectie B 770 L, aangevraagd door mevrouw Edse Engelen. 

  

18. Plaatsen bronbemaling, op locatie Meeuwerkiezel 77, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie 

C 6 W5, aangevraagd door Sophie Bertrand Bleys namens AQUA-VRIJSEN ALGEMENE 

AANNEMING BVBA en de heer Hans Dirkx. 

Dossiernummer: 2019120 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019066473 

Beslissing:  Aktename 

Inrichtingsnummer: 20190520-0004 

  

plaatsen bronbemaling, op locatie Meeuwerkiezel 77, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie 

C 6 W5, aangevraagd door Sophie Bertrand Bleys namens AQUA-VRIJSEN ALGEMENE 

AANNEMING BVBA en de heer Hans Dirkx. 

  

19. Weigering voor het rooien van een eikenboom, op locatie Elsputtersstraat 1, kadastraal 

gekend als (afd. 1) sectie A 110 A3, aangevraagd door Noël Vandeboel. 

Dossiernummer: 201969 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019046111 

Beslissing:  Weigering 
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het rooien van een eikenboom, op locatie Elsputtersstraat 1, kadastraal gekend als (afd. 1) 

sectie A 110 A3, aangevraagd door Noël Vandeboel. 

  

VERGUNNINGEN MUZIEKACTIVITEIT 

20. Toelating afwijking geluidsnormen - Olé Congé - 28 juni 2019 

De aanvraag tot afwijking op de geluidsnormen voor het spelen van muziek op deze 

activiteit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het schepencollege. 

VARIA 

21. De duinengordel - stand van zaken. 

22. Openbare verkoop Dreelveld - aanduiding notaris 

POLITIE/ BRANDWEER 

TIJDELIJKE POLITIEVERORDENINGEN 

23. Tijdelijke politieverordening voor onderbreken ventweg aan Witte Torenwal wegens verhuis 

op 18/06/2019 van 8 u tot 11 u. Ter kennisgeving 

Op 18/06/2019 van 8 u tot 11 u zal de vantweg van de Witte Torenwal, tussen het 

kruispunt met de Augustijnerstraat en ingang van de post worden afgesloten voor alle 

verkeer voor verhuis.  

TIJDELIJKE WEGSIGNALISATIES 

24. Toelating voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg, zijnde 

Tongerlostraat 18-20 door Nelis wegenbouw van 12 tot 18/6/2019 

Aan Nelis wegenbouw wordt de toestemming gegeven om in de Tongerlostraat 18-20 

huisaansluiting riolering te vernieuwen van 12 tot 18/6/2019. 

25. Toelating voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg, in de Sint-

Jacobstraat door SAB Bree van 23 tot 25/6/2019 

 Aan SAB Bree wordt de toestemming gegeven om in de Sint-Jacobstraat een gedeelte 

van het fietspad in te nemen voor extra fietsenstallingen bij het evenement Sabstock  van 

23 tot 25/6/2019. 

26. Toelating voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg, zijnde Veestraat 

door Nelis Wegenbouw van 17/6 - 5/7 

Aan Nelis Wegenbouw wordt de toestemming gegeven om in de Veestraat 

Huisaansluitingen riolering overkoppelen overzijde straat uit te voeren van 17/6 - 5/7. 

27. Toelating voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg, zijnde Opstraat 

door Engie Fabricom van 1 tot 5/7/2019 

Aan Engie Fabricom wordt de toestemming gegeven om in de Opstraat blaas- en 

laswerken van glasvezel uit te voeren van 1 tot 5/7/2019. 
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BURGERZAKEN 

28. Toekenning grafconcessie. 

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Opitter, nieuwe urnegrafkelder 

29. Toekenning grafconcessie. 

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Gerdingen, grafnummer D/2/22 

30. Toekenning grafconcessie. 

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van De Kluis, nieuw graf 

SOCIALE ZAKEN 

31. Steun aan levensloop Maaseik 2019 - goedkeuring. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om € 2.500,00 steun uit te keren aan 

de organisatie van Levensloop 2019 op rekeningnummer BE36 3631 7225 6781, op 

budgetcode 2018/6159999/DOM 1/0119. 

CULTUUR/ JEUGD/ SPORT 

32. Nota Bree-On-Ice - bespreking. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist principieel dat er de komende jaren 

een ijspiste zal komen. De gunning van de opdracht zal in een later college volgen. 

INFO/ TOERISME 

EVENEMENTEN 

33. Aanvraag uitbating ginbar op het Vrijthof tijdens Bree Zomert op 29 en 30 juni 2019 

Het College van Burgemeester en Schepenen geeft toestemming voor de uitbating van een 

ginbar op het Vrijthof tijdens Bree Zomert op 29 en 30 juni 2019.  

34. Aanvraag gebruik patio en tuin van stadhuis Bree voor Dankviering Communicanten en 

Vormelingen op 23 juni 2019 

Het College van Burgemeester en Schepenen geeft toestemming voor het gebruik van 

patio en tuin van stadhuis Bree tijdens de Dankviering voor Communicanten en 

Vormelingen op 23 juni 2019.  

35. Aanvraag AA-Beeck Rit op 11 augustus 2019 

Het College van Burgemeester en Schepenen geeft toestemming aan de AA-Beeck Rit voor 

het passeren op grondgebied Bree op 11 augustus 2019.  

36. Aanvraag Frühshoppen De Bongerd op 30 juni 2019 

Het College van Burgemeester en Schepenen geeft toestemming voor het organiseren van 

Frühshoppen aan De Bongerd op 30 juni 2019.  
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TECHNISCHE DIENST 

BESLISSINGEN EN OVERHEIDSOPDRACHTEN - LASTENBOEKEN EN AAN TE 

SCHRIJVEN FIRMA'S 

37. Curatieve bestrijding van de eikenprocessierups 2019 

Deze opdracht wordt wegens hoogdringendheid gegund aan beide inschrijvers, zijnde 

Dolmans Landscaping Group (Pius Floris), Nijverheidspark 8 te 3580 Beringen, en 

Groenbedrijf Limburg BVBA, Morgenstraat 19 te 3560 Lummen tegen het gezamelijk 

nagerekende inschrijvingsbedrag van maximaal € 14.044,90 excl btw of 16.994,33 incl. btw. 

VARIA 

KERKFABRIEKEN 

38. Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart verslag vergadering 28 mei 2019 

39. Kerkfabriek Sint Pieter Tongerlo verslag vergadering 23 april 2019 

DIVERSE PUNTEN VANWEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

40. Lokaal woonoverleg: Van passief naar actief beleid omtrent leegstand 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen, 

 

Algemeen directeur, 

Stefan Goclon 

Burgemeester 

Liesbeth Van der Auwera 

 

 

 

 

 

 

 


