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Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen

maandag 23 november 2020 om 08u45

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 november 2020

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 16 
november 2020 goed.

PERSONEELSZAKEN

2. Arbeidsongeval 27 april 2020 – Zonder blijvende arbeidsongeschiktheid

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

3. Arbeidsongeval 8 oktober 2020 – Zonder blijvende arbeidsongeschiktheid

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

4. Beëindiging arbeidsovereenkomst onderling overleg in hoedanigheid van contractueel 
personeelslid

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

5. Aanstelling onbepaalde duur contractueel verband – in de functie van cultuurfunctionaris (Bv) – 
38/38ste 

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

6. Aanstelling onbepaalde duur contractueel verband – in de functie van begeleider buitenschoolse 
opvang (Cv) – 19/38ste 
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Gelet op de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet 
openbaar gemaakt. 

OMGEVING/ HUISVESTING/ OVERHEIDSGEBOUWEN/ MOBILITEIT
BESLUITEN OMGEVING

7. Een omgevingsvergunning voor het herbouwen van een woning en het bouwen van een 
paardenstal, op locatie Panhovenstraat 2, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 1240 D, (afd. 1) 
sectie B 1241 W, (afd. 1) sectie B 1241 T, (afd. 1) sectie B 1241 M, (afd. 1) sectie B 1241 V en (afd. 
1) sectie B 1258 B, aangevraagd door Kris Geraerts namens René Aendekerk en Karin Van Holen

Dossiernummer: 2020158
Omgevingsloket nr.: OMV_2020094489
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
Inrichtingsnummer: 20200714-0028
 
Een omgevingsvergunning voor het herbouwen van een woning en het bouwen van een 
paardenstal, op locatie Panhovenstraat 2, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 1240 D, (afd. 
1) sectie B 1241 W, (afd. 1) sectie B 1241 T, (afd. 1) sectie B 1241 M, (afd. 1) sectie B 1241 V 
en (afd. 1) sectie B 1258 B, aangevraagd door Kris Geraerts namens René Aendekerk en Karin 
Van Holen.

8. Een weigering voor het plaatsen van een terrasoverkapping met glazen schuifdeuren, op locatie 
Gruitroderkiezel 81, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie C 100 V2, aangevraagd door de heer 
David Monten

Dossiernummer: 2020182
Omgevingsloket nr.: OMV_2020108929
Beslissing:  Weigering
 
Een weigering voor het plaatsen van een terrasoverkapping met glazen schuifdeuren, op 
locatie Gruitroderkiezel 81, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie C 100 V2, aangevraagd door de 
heer David Monten.

9. Ongegronde en/of niet rechtsgeldige melding voor het overkappen van een terras, op locatie 
Meeuwerkiezel 72, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie B 561 S4, aangevraagd door de heer Roel 
Peeters

Dossiernummer: 2020242
Omgevingsloket nr.: OMV_2020146401
Beslissing:  Ongegrond, niet rechtsgeldig
 
Ongegronde en/of niet rechtsgeldige melding voor het overkappen van een terras, op locatie 
Meeuwerkiezel 72, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie B 561 S4, aangevraagd door de heer Roel 
Peeters.

10. Een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een industriehal met kantoor en 
conciergewoning, op locatie Industrieterrein Kanaal-Noord 1106, kadastraal gekend als (afd. 1) 
sectie A 507 E, (afd. 1) sectie A 1415 C en (afd. 1) sectie A 1415 B, aangevraagd door Patrick 
Meurs namens Panabo BV

Dossiernummer: 2020190
Omgevingsloket nr.: OMV_2020115497
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
 
Een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een industriehal met kantoor en 
conciergewoning, op locatie Industrieterrein Kanaal-Noord 1106, kadastraal gekend als (afd. 1) 
sectie A 507 E, (afd. 1) sectie A 1415 C en (afd. 1) sectie A 1415 B, aangevraagd door Patrick 
Meurs namens Panabo BV.
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EIGENDOMMEN

11. BPA-Graevenveld - Vraag eigenaar tot ingebruikname aanliggend perceel - Afsluiten 
gebruiksovereenkomst

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord met het afsluiten van een jaarlijks 
verlengbare ‘gebruiksovereekomst’ om een stukje gemeentelijke eigendom (op de hoek van de 
Smaragdstraat) te laten beheren door een inwoner.

VARIA

12. Schriftelijke klacht m.b.t. mogelijk stedenbouwkundig misdrijf te 't Hasseltkiezel 12 - Ter 
kennisgeving + Vraag naar standpunt/te ondernemen acties

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de schriftelijke klacht m.b.t. 
mogelijk stedenbouwkundig misdrijf te 't Hasseltkiezel 12 en is akkoord met het voorstel van 
schrijven.

POLITIE/ BRANDWEER
TIJDELIJKE WEGSIGNALISATIES

13. Toelating voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg, zijnde Industrieterrein 
Kanaal Noord 1428 - 1442 door GWL van 18/11/2020 tot en met 4/12/2020

Aan GWL wordt de toestemming gegeven om op Industrieterrein Kanaal Noord 1428 - 1442 
netuitbreiding uit te voeren van 18/11/2020 tot en met 4/12/2020 mits correcte signalisatie.

BURGERZAKEN

14. 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.

15. 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.

16. 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.

17. Ambtshalve afvoering van een onderdaan ingeschreven te Bree

Ambtshalve afvoering van een onderdaan ingeschreven te Bree en omdat hij/zij sedert geruime tijd 
vertrokken is naar een onbekende bestemming en niet voldoet aan de voorwaarden voor tijdelijke 
afwezigheid.

18. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum, grafnummer A/19/273.

19. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum, grafnummer C/23/358.

20. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum, grafnummer C/40/590.
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21. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum, grafnummer E/1/17.

22. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum, grafnummer E/4/113.

23. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum, grafnummer E/4/117.

24. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum, grafnummer C/24/377.

25. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum, grafnummer E/4/95.

26. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum, grafnummer E/11/307.

27. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum, grafnummer C/34/523.

28. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum, grafnummer E/6/147.

29. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum, grafnummer E/8/211.

30. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum, grafnummer D/2/16.

31. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum, grafnummer B/MZ/284.

SOCIALE ZAKEN

32. Schrijven van LDSST d.d. 6/11/2020, inzake 'Honoraria en activiteitenoverzicht van de LDSST 
opdracht in uw gemeente werkjaar 2019-2020'

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van LDSST d.d. 
6/11/2020, inzake 'Honoraria en activiteitenoverzicht van de LDSST opdracht in uw gemeente 
werkjaar 2019-2020'.

INFO/ TOERISME/COMMUNICATIE/EVENEMENTEN/PARKEREN
INFO

33. Mail van Rode Kruis Vlaanderen d.d. 12/11/2020, inzake de aanvraag toelating wervingsactie 2021 
Rode Kruis-Vlaanderen

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van het Rode Kruis 
Vlaanderen d.d. 12/11/2020, inzake de aanvraag toelating wervingsactie 2021 Rode Kruis-
Vlaanderen en verleent hiertoe de toelating.

34. Ontwerpdagorde gemeenteraad en OCMW-raad van 7 december 2020
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Het college van burgemeester en schepenen keurt de ontwerpdagorde van de gemeenteraad en 
de OCMW-raad van 7 december 2020 goed.

35. Afwijking wekelijkse rustdag 2021 – Goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om op deze zondagen in 2021 een 
afwijking te verlenen overeenkomstig de wet op de wekelijkse rustdag:
- Zondag 3 januari 2021 Wintersolden
- Zondag 21 maart 2021          Welkom Lente Weekend = lente koopdagen
- Zondag 9 mei 2021             Gratis Shoppen Weekend en Moederdag
- Zondag 27 juni 2021             Bree Zomert = braderie
- Zondag 4 juli 2021                Zomersolden 
- Zondag 22 augustus 2021      Back To School en voorstelling nieuwe wintercollectie   
- Zondag 29 augustus 2021      Back To School
- Zondag 19 september 2021    Welkom Herfst Weekend = lente koopdagen en autoloze 

zondag > week van de mobiliteit  
- Zondag 3 oktober 2021          Weekend van de Klant > Unizo & Comeos
- Zondag 31 oktober 2021        Gratis Shoppen met Halloween
- Zondag 21 november 2021     Sinterklaas 
- Zondag 28 november 2021     Sinterklaas     
- Zondag 12 december 2021     Kerstshoppen        
- Zondag 19 december 2021     Kerstshoppen   
- Zondag 26 december 2021     Eindejaarsshoppen

36. Mail van Stef Neyens d.d. 18/11/2020, inzake aanvraag goedkeuring plaatsing Geocache

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van Stef Neyens d.d. 
18/11/2020, inzake aanvraag goedkeuring plaatsing Geocache en keurt de aanvraag goed.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Algemeen directeur,
Stefan Goclon
#$ondertekening2$#

#$stempel$#

Burgemeester
Liesbeth Van der Auwera
#$ondertekening1$#
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