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Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen 

 

 

maandag 23 december 2019 om 09u00 
 

Aanwezig: Liesbeth Van der Auwera, Burgemeester 

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

Schepenen 

Katja Verheyen, Voorzitter BCSD 

Stefan Goclon, Algemeen directeur 

Verontschuldigd: / 

Afwezig: / 

VERSLAG 

1. Goedkeuring notulen van het college van burgemeester en schepenen van 16 december 

2019 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 16 

december 2019 goed. 

PERSONEELSZAKEN 

2. Aanstelling bepaalde duur contractueel verband – in de functie van Cultuurfunctionaris (Bv)  

- 38u 

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

openbaar gemaakt.  

3. Aanstelling bepaalde duur contractueel verband – in de functie van Cultuurfunctionaris (Bv) 

- 38u 

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

openbaar gemaakt.  

4. Aanstelling onbepaalde duur contractueel verband – in de functie van Hoofdtechnieker (Bv) 

- 38u 

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

openbaar gemaakt.  
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5. Aanvraag deeltijds (1/5de) Vlaams Zorgkrediet (Zorg voor een kind) – Contractueel 

personeelslid 

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

openbaar gemaakt.  

6. Aanvraag onbetaald verlof (2/5de) – contractueel personeelslid 

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

openbaar gemaakt.  

7. Arbeidsongeval 31 juli 2019 – Zonder blijvende arbeidsongeschiktheid 

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

openbaar gemaakt.  

8. Vaststelling wervingsreserve van Cultuurfunctionaris (Bv) in contractueel verband 

Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor de duur van 2 jaar die ingaat op 11 december 

2019 voor de functie van Cultuurfunctionaris (Bv) in contractueel verband.  

9. Aanstelling bepaalde duur contractueel verband – in de functie van Toezichter academie 

(Dv) – 7,4/38ste  

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

openbaar gemaakt.  

10. Aanstelling vervangingscontract contractueel verband – in de functie van administratief 

medewerker centrale balie (Cv) – 19/38ste  

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

openbaar gemaakt.  

11. Aanstelling bepaalde duur contractueel verband – in de functie van administratief medewerker 

cultuurcentrum (Cv) – 19/38ste  

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

openbaar gemaakt.  

12. Aankoop loonprogramma voor Stad Bree en OCMW Bree – Goedkeuring starten procedure 

en lijst uit te nodigen firma's 

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht 

“Aankoop loonprogramma voor Stad Bree en OCMW Bree” wordt opgestart. 

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 31 januari 2020 om 11.00 uur. 

FINANCIËN 

AANVRAAG BUURTFEESTEN 

13. Buurtfeest Thijsstraat 

Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door het buurtcomité van Thijsstraat op 

17/01/2020. 

14. Buurtfeest Veestraat 
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Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door het buurtcomité van Veestraat op 

11/01/2020. 

OMGEVING/ HUISVESTING/ OVERHEIDSGEBOUWEN/ MOBILITEIT 

BESLUITEN OMGEVING 

15. Advies aan de POVC inzake het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor 

productie van posterhouders, straat - en perronmeubilair, op locatie Industrieterrein Kanaal-

Noord 1159, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie A 327 T en (afd. 1) sectie A 327 X, 

aangevraagd door Kurt Vanhemel namens EPSILON NV 

Dossiernummer: 2019242 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019127447 

Beslissing:  Gunstig advies 

Inrichtingsnummer: 20171204-0022 

  

Advies aan de POVC inzake het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor 

productie van posterhouders, straat - en perronmeubilair, op locatie Industrieterrein Kanaal-

Noord 1159, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie A 327 T en (afd. 1) sectie A 327 X, 

aangevraagd door Kurt Vanhemel namens EPSILON NV. 

16. Een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning, op locatie Kerkstraat 50 en 

52, kadastraal gekend als (afd. 3) sectie B 242 M2, aangevraagd door Anne Leurs - Kevin 

Cotteleer 

Dossiernummer: 2019225 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019132801 

Beslissing:  Vergunning 

  

Een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning, op locatie Kerkstraat 50 en 

52, kadastraal gekend als (afd. 3) sectie B 242 M2, aangevraagd door Anne Leurs - Kevin 

Cotteleer. 

17. Een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning tot twee 

appartementen, op locatie Opitterpoort 73, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 1043 G2, 

aangevraagd door Koen Hulsbosch en Anne Maes 

Dossiernummer: 2019214 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019127052 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

  

Een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning tot twee 

appartementen, op locatie Opitterpoort 73, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 1043 G2, 

aangevraagd door Koen Hulsbosch en Anne Maes. 

18. Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een paardenstal, op locatie Hubesheide 15B, 

kadastraal gekend als (afd. 5) sectie C 148 P10, aangevraagd door mevrouw Vanessa 

Bosmans 

Dossiernummer: 2019218 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019130470 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

  



 

CBS Uittreksel - 4 

 

Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een paardenstal, op locatie Hubesheide 15B, 

kadastraal gekend als (afd. 5) sectie C 148 P10, aangevraagd door mevrouw Vanessa 

Bosmans. 

19. Een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een verkaveling, op locatie Sint-Jozefstraat, 

kadastraal gekend als (afd. 5) sectie B 173 G en (afd. 5) sectie B 173 H, aangevraagd door 

Liesbeth  Van der Auwera en Ben Verbraeken 

Dossiernummer: 201914V 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019119416 

Beslissing:  Vergunning 

  

Een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een verkaveling, op locatie Sint-Jozefstraat, 

kadastraal gekend als (afd. 5) sectie B 173 G en (afd. 5) sectie B 173 H, aangevraagd door 

Liesbeth  Van der Auwera en Ben Verbraeken. 

20. Een omgevingsvergunning voor het aanleggen van verharding, op locatie Opitterkiezel 215 

en 217, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie A 487 R, aangevraagd door de heer Selami 

Asil 

Dossiernummer: 2019178 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019107813 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

  

Een omgevingsvergunning voor het aanleggen van verharding, op locatie Opitterkiezel 215 

en 217, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie A 487 R, aangevraagd door de heer Selami 

Asil. 

  

MOBILITEIT 

21. Zone 50 "uitgezonderd plaatselijk verkeer" Gerkenberg: Aanvullend verkeersreglement op de 

politie van het wegverkeer m.b.t. gemeentewegen houdende algemene beschrijving 

In de zone 50 Gerkenberg te Bree geldt de verkeersregeling zoals beschreven in het 

aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer m.b.t. gemeentewegen 

houdende algemene beschrijving. 

22. Aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer m.b.t. gemeentewegen 

houdende algemene beschrijving voor de Beukenhofstraat / Bleekstraat / Dijkstraat / 

Ellikommerstraat / Galgenstraat / Gerkenbergstraat / Hansweg / Heuvelstraat / 

Veldekensweg / Verbindingsweg N73-Gerkenbergstraat / Wolfstraat te Bree 

In de Beukenhofstraat / Bleekstraat / Dijkstraat / Ellikommerstraat / Galgenstraat / 

Gerkenbergstraat / Hansweg / Heuvelstraat / Veldekensweg / Verbindingsweg N73-

Gerkenbergstraat / Wolfstraat te Bree geldt de verkeersregeling zoals beschreven in het 

aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer m.b.t. gemeentewegen 

houdende algemene beschrijving. 

23. Industrieterrein Vostert: te nemen maatregelen tegen wildparkeren op de Nijverheidsweg 

In het doodlopende deel van de Nijverheidsweg geldt een verbod op parkeren. Dit wordt 

kenbaar gemaakt via verkeersbord E1.   

24. Kerngebied Stad Bree: te nemen maatregelen ter bevordering van de zichtbaarheid en 

verkeersveiligheid. 
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De parkeerplaatsen op de vooropgestelde locaties worden opgeheven ter bevordering van 

de verkeersveiligheid. Zij worden al dan niet vervangen door een ander type inrichting.  

VARIA 

25. Aanvraag subsidie ecologische bosfunctie 2020 

Het college van burgemeester en schepenen bevestigt de aanvraag tot subsidie, bij ANB, 

voor het instandhouden van de ecologische bosfunctie, door het creëren van open plekken 

en het vevoordelen van inheemse soorten, voor het dienstjaar 2020.  

POLITIE/ BRANDWEER 

TIJDELIJKE WEGSIGNALISATIES 

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

- en laswerken glasvezel op Gruitroderkiezel  door Fabricom van 16 tot en met 20 december 

2019 

Aan Fabricom wordt de toestemming gegeven om op Gruitroderkiezel blaas - en laswerken 

glasvezel uit te voeren van 16 tot en met 20 december 2019. 

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

aan bomen op de Muizendijkstraat door Dolmans Landscaping van 16 tot en met 20 

december 2019 

Aan Dolmans Landscaping wordt de toestemming gegeven om op de Muizendijkstraat 

snoeiwerken aan bomen uit te voeren van 16 tot en met 20 december 2019. 

BURGERZAKEN 

28. Ambtshalve afvoering van een onderdaan ingeschreven te Bree 

Ambtshalve afvoering van een onderdaan ingeschreven te Bree en omdat zij 

sedert geruime tijd vertrokken is naar een onbekende bestemming en niet voldoet aan de 

voorwaarden voor tijdelijke afwezigheid 

29. Ambtshalve afvoering van een onderdaan ingeschreven te Bree 

Ambtshalve afvoering van een onderdaan ingeschreven te Bree en omdat hij 

sedert geruime tijd vertrokken is naar een onbekende bestemming en niet voldoet aan de 

voorwaarden voor tijdelijke afwezigheid 

30. Ambtshalve afvoering van een onderdaan ingeschreven te Bree 

Ambtshalve afvoering van een onderdaan ingeschreven te Bree en omdat hij 

sedert geruime tijd vertrokken is naar een onbekende bestemming en niet voldoet aan de 

voorwaarden voor tijdelijke afwezigheid 

31. Ambtshalve afvoering van onderdanen ingeschreven te Bree 

Ambtshalve afvoering van onderdanen ingeschreven te Bree en omdat zij 

sedert geruime tijd vertrokken zijn naar een onbekende bestemming en niet voldoen aan 

de voorwaarden voor tijdelijke afwezigheid 

32. Ambtshalve afvoering van een onderdaan ingeschreven te Bree 

Ambtshalve afvoering van een onderdaan ingeschreven te Bree en omdat zij 
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sedert geruime tijd vertrokken is naar een onbekende bestemming en niet voldoet aan de 

voorwaarden voor tijdelijke afwezigheid 

CULTUUR/ JEUGD/ SPORT 

33. Reglement voor de tussenkomst tickets van cultuurhuis de Zeepziederij voor mensen in 

armoede 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het reglement voor de financiële 

tussenkomst, van 80%, voor mensen in armoede goed bij aankoop van tickets van 

cultuurhuis de Zeepziederij. 

INFO/ TOERISME/COMMUNICATIE/EVENEMENTEN/PARKEREN 

34. Aanvraag militaire oefening op grondgebied van Bree op 29 en 30 januari 2020 en op 21 

februari, 4 en 12 maart 2020 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag tot militaire oefening op 

grondgebied van Bree op 29 en 30 januari 2020 en op 21 februari, 4 en 12 maart 2020 

goed. 

35. Besluit tot aanpassing van de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Regionaal 

Landschap Kempen en Maasland vanaf 01/01/2021 

De aanpassing van de samenstelling van de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst 

RLKM die vanaf 01/01/2021 zal bestaan uit volgende gemeenten: Genk, As, Kinrooi, 

Maasmechelen, Maaseik, Zutendaal, Oudsbergen, Lanaken en Bree wordt goedgekeurd. 

Het beleidsplan 2021-2026 van de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst RLKM 

bestaande uit de bijhorende meerjarenbegroting en geactualiseerd 

onroerenderfgoedbeleidsplan wordt goedgekeurd. 

36. Samenwerkingsovereenkomst met S-Lim over Bree App 

De samenwerkingsovereenkomst tussen S-Lim en stad Bree over de Stadsapp vervangt de 

samenwerkingsovereenkomst die stad Bree afsloot met Onze StadApp (Green Valley) in 2019. 

De interface en huidige functionaliteiten van de Bree App worden integraal overgenomen. 

EVENEMENTEN 

37. Kienvergunning GO! Atheneum Bree &  BSGO Klimaatschool 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan GO! Atheneum Bree & 

BSGO Klimaatschool voor het houden van een kienavond op 20 maart 2020. 

 

TECHNISCHE DIENST 

BESLISSINGEN EN OVERHEIDSOPDRACHTEN - LASTENBOEKEN EN AAN TE 

SCHRIJVEN FIRMA'S 

38. Uitbreken betonnen vloerplaat – Goedkeuring aanvaarde factuur 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt de factuur ter betaling i.v.m. het 

uitbreken van een betonnen vloerplaat. 
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39. Stoep Malta – Goedkeuring aanvaarde factuur 

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

opdracht “stoep Malta”.  

 

ADVIEZEN TECHNISCHE DIENST AANGAANDE DE AANVRAAG AANLEG 

NUTSLEIDINGEN 

40. Aanvraag toelating aanleg nutsvoorzieningen in de Bocholterstraat – goedkeuring 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de aanleg van nutsleidingen 

in de Bocholterstraat, op voorwaarde dat de hinder voor de weggebruikers zich tot een 

minimum beperkt. 

41. Aanleg en aanpassingen nutsleidingen Dreelveld fase 2 - Goedkeuring offerte 

De opdracht "Aanleg en aanpassingen nutsleidingen Dreelveld fase 2" te aanvaarden, en 

cvba Fluvius te verzoeken als opdrachtgevend bestuur al het nodige te doen voor de 

uitvoering van die opdracht mits naleving van de wetgeving inzake de overheidsopdrachten. 

VARIA 

TECHNISCHE DIENST 

42. Toelating occasionele verkopen met niet-commercieel karakter op vrijdagmarkt op 

20/12/2019 door Go Atheneum Bree - Besluit van de Burgemeester 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de door de burgemeester 

gegeven toelating aan Go Atheneum Bree om op de vrijdagmarkt van 20/12/2019 

occasioneel glühwein en worstenbroodjes te verkopen voor een educatief doel. 

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen, 

 

 

Algemeen directeur, 

Stefan Goclon 

Burgemeester 

Liesbeth Van der Auwera 

 

 

 

 

 


