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Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen 

 

 

maandag 6 juli 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 29 juni 

2020 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 29 

juni 2020 goed. 

PERSONEELSZAKEN 

2. Aanvraag deeltijdse loopbaanonderbreking (1/2de) in het kader van Corona-

ouderschapsverlof – Contractueel personeelslid 

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

openbaar gemaakt.  

3. Aanvraag deeltijdse loopbaanonderbreking (1/2de) in het kader van Corona-

ouderschapsverlof – Contractueel personeelslid 

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

openbaar gemaakt.  

4. Aanvraag deeltijdse loopbaanonderbreking (1/5de) in het kader van Corona-

ouderschapsverlof – Contractueel personeelslid 
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Gelet op de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt 

niet openbaar gemaakt.  

5. Voorstel tot aanstelling van een Administratief medewerker bibliotheek (Cv) – bepaalde 

duur in contractueel verband – 19u 

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

openbaar gemaakt.  

6. Vaststelling wervingsreserve van Administratief medewerker bibliotheek (Cv) in 

contractueel verband 

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

openbaar gemaakt  

FINANCIËN 

7. Busvervoer voor de dienst vrije tijd - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze 

voor busvervoer voor de dienst vrije tijd goed. 

8. Materiële rechtzettingen en gedeeltelijke oninbaarstellingen m.b.t. het kohier van de 

afvalbelasting 2020 – Goedkeuring 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de materiële rechtzettingen en 

gedeeltelijke oninbaarstellingen m.b.t. het kohier van de afvalbelasting 2020 goed. 

AANVRAAG BUURTFEESTEN 

9. Buurtfeest Geussensstraat op 18 juli 2020 

Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door het buurtcomité van 

Geussensstraat op 18 juli 2020. 

10. Buurtfeest Weegbreestraat op 11 juli 2020 

Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door het buurtcomité van 

Weegbreestraat op 11 juli 2020. 

ICT 

11. Aankoop digitaal tekenplatform CSsign - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de gunning en lastvoorwaarden voor de 

aankoop digitaal tekenplatform CSsign goed. 

12. Aankoop digitaal postbeheersysteem ePost - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de gunning en lastvoorwaarden voor de 

aankoop digitaal postbeheersysteem ePost goed. 

 

 

OMGEVING/ HUISVESTING/ OVERHEIDSGEBOUWEN/ MOBILITEIT 
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BESLUITEN OMGEVING 

13. Een omgevingsvergunning voor het slopen van bijgebouwen, op locatie 

Kolisboomstraat, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 403 C, aangevraagd door 

mevrouw Liesbeth Van der Auwera 

Dossiernummer: 202085 

Omgevingsloket nr.: OMV_2020053384 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

  

Een omgevingsvergunning voor het slopen van bijgebouwen, op locatie Kolisboomstraat, 

kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 403 C, aangevraagd door mevrouw Liesbeth Van 

der Auwera. 

14. Een omgevingsvergunning voor het ontbossen, op locatie, kadastraal gekend als (afd. 

4) sectie B 847 A en (afd. 5) sectie C 91 H, aangevraagd door Dirk Vanaken 

Dossiernummer: 2019256 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019148500 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

  

Een omgevingsvergunning voor het ontbossen, op locatie, kadastraal gekend als (afd. 4) 

sectie B 847 A en (afd. 5) sectie C 91 H, aangevraagd door Dirk Vanaken. 

15. Een omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een bestaande 

eengezinswoning, op locatie Tulpenlaan 4, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie C 332 

Y10, aangevraagd door Sofie Tavernier - Jelle Smeets 

Dossiernummer: 202067 

Omgevingsloket nr.: OMV_2020041356 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

  

Een omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een bestaande 

eengezinswoning, op locatie Tulpenlaan 4, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie C 332 Y10, 

aangevraagd door Sofie Tavernier - Jelle Smeets. 

16. Advies aan de Provincie Limburg, directie omgeving inzake regularisatie betoncentrale, 

op locatie Industrieterrein Kanaal-Noord 1461, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie A 

185 Y, (afd. 1) sectie A 185 X, (afd. 1) sectie A 185 W en (afd. 1) sectie A 203 V, 

aangevraagd door Bart Casters 

Dossiernummer: 202082 

Omgevingsloket nr.: OMV_2020012968 

Beslissing:  Voorwaardelijk gunstig advies 

Inrichtingsnummer: 20200131-0040 

  

Regularisatie betoncentrale, op locatie Industrieterrein Kanaal-Noord 1461, kadastraal gekend 

als (afd. 1) sectie A 185 Y, (afd. 1) sectie A 185 X, (afd. 1) sectie A 185 W en (afd. 1) 

sectie A 203 V, aangevraagd door Bart Casters. 

  

17. Een omgevingsvergunning voor de afbraak van een bestaande woning en het bouwen 

van een woning, op locatie Riekskensstraat 9, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 

376 N, aangevraagd door de heer Dominique Maessen 

Dossiernummer: 202072 
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Omgevingsloket nr.: OMV_2020045799 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

  

Een omgevingsvergunning voor de afbraak van een bestaande woning en het bouwen van 

een woning, op locatie Riekskensstraat 9, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 376 N, 

aangevraagd door de heer Dominique Maessen. 

18. Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport, op locatie Kerkhofstraat 

2 en 2A, kadastraal gekend als (afd. 4) sectie A 472 P, aangevraagd door Eddy 

Bollen 

Dossiernummer: 202035 

Omgevingsloket nr.: OMV_2020027877 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

  

Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport, op locatie Kerkhofstraat 2 en 

2A, kadastraal gekend als (afd. 4) sectie A 472 P, aangevraagd door Eddy Bollen. 

19. Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een electriciteitscabine, op locatie 

Meeuwerkiezel 2, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 333 F, aangevraagd door 

Hugo Hamers namens RIK LEYSSEN NV 

Dossiernummer: 202080 

Omgevingsloket nr.: OMV_2020039587 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

Inrichtingsnummer: 20200324-0081 

  

Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een electriciteitscabine, op locatie 

Meeuwerkiezel 2, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 333 F, aangevraagd door Hugo 

Hamers namens RIK LEYSSEN NV. 

20. Advies aan de POVC voor het bouwen van een appartementsgebouw met vijf 

appartementen, 1 kantoor en ondergrondse parking, op locatie Mussenburgstraat 6, 

kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 1154 S, (afd. 1) sectie B 1154 M en (afd. 1) 

sectie B 1154 N, aangevraagd door Frans Camp en Rita Waelbers 

Dossiernummer: 2019222 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019132753 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

  

Het bouwen van een appartementsgebouw met vijf appartementen, 1 kantoor en 

ondergrondse parking, op locatie Mussenburgstraat 6, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie 

B 1154 S, (afd. 1) sectie B 1154 M en (afd. 1) sectie B 1154 N, aangevraagd door Frans 

Camp en Rita Waelbers. 

 

 

21. Een aktename voor de exploitatie van een postkantoor, op locatie Hoogstraat 17, 

kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 463 N, aangevraagd door Wim Huyghe 

namens bpost NV PR 

Dossiernummer: 2020132 

Omgevingsloket nr.: OMV_2020079142 

Beslissing:  Aktename 

Inrichtingsnummer: 20200616-0076 
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Een aktename voor de exploitatie van een postkantoor, op locatie Hoogstraat 17, kadastraal 

gekend als (afd. 1) sectie B 463 N, aangevraagd door Wim Huyghe namens bpost NV PR. 

22. Een omgevingsvergunning voor grondwaterwinning, op locatie Gruitroderkiezel, 

kadastraal gekend als (afd. 1) sectie C 310 G, aangevraagd door Joris Verheyen 

namens Kuijken Kees en Kuijken Pierre 

Dossiernummer: 202077 

Omgevingsloket nr.: OMV_2020048287 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

Inrichtingsnummer: 20200413-0018 

  

Een omgevingsvergunning voor grondwaterwinning, op locatie Gruitroderkiezel , kadastraal 

gekend als (afd. 1) sectie C 310 G, aangevraagd door Joris Verheyen namens Kuijken Kees 

en Kuijken Pierre. 

23. Een omgevingsvergunning voor grondwaterwinning, op locatie Kluitshofweg, kadastraal 

gekend als (afd. 2) sectie B 631 A, aangevraagd door Joris Verheyen namens Kuijken 

Kees en Kuijken Pierre 

Dossiernummer: 202078 

Omgevingsloket nr.: OMV_2020048264 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

Inrichtingsnummer: 20200413-0014 

  

Een omgevingsvergunning voor grondwaterwinning, op locatie Kluitshofweg , kadastraal 

gekend als (afd. 2) sectie B 631 A, aangevraagd door Joris Verheyen namens Kuijken Kees 

en Kuijken Pierre. 

24. Een omgevingsvergunning voor het creëren van twee loten voor een eengezinswoning, 

op locatie Veeweidestraat 6, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 66 S, 

aangevraagd door de heer Patrick Meus. 

Dossiernummer: 20206V 

Omgevingsloket nr.: OMV_2020042162 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

  

Een omgevingsvergunning voor het creëren van twee loten voor een eengezinswoning, op 

locatie Veeweidestraat 6, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 66 S, aangevraagd door 

de heer Patrick Meus. 

 

 

 

25. Een omgevingsvergunning voor de restauratie en herbestemming van een watertoren, 

op locatie Watertorenstraat 14 en 16, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie C 34 Z, 

(afd. 1) sectie C 34 A2 en (afd. 1) sectie C 49 E, aangevraagd door mevrouw Natalie 

Martens en Tom Zegers 

Dossiernummer: 202048 

Omgevingsloket nr.: OMV_2020035207 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 
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Een omgevingsvergunning voor de restauratie en herbestemming van een watertoren, op 

locatie Watertorenstraat 14 en 16, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie C 34 Z, (afd. 1) 

sectie C 34 A2 en (afd. 1) sectie C 49 E, aangevraagd door mevrouw Natalie Martens en 

Tom Zegers. 

26. Een omgevingsvergunning voor het verbouwen / uitbreiden van een bestaand 

bedrijfsgebouw en het heraanleggen / herinrichten van het bestaande terrein, op 

locatie Industrieterrein Kanaal-Noord 1449, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie A 

205 K, aangevraagd door Hendricus van Reij namens FLANDERS MEAT TRADERS NV 

en de heer Hendricus van Reij 

Dossiernummer: 202016 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019147317 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

Inrichtingsnummer: 20191128-0053 

  

Een omgevingsvergunning voor het verbouwen / uitbreiden van een bestaand bedrijfsgebouw 

en het heraanleggen / herinrichten van het bestaande terrein, op locatie Industrieterrein 

Kanaal-Noord 1449, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie A 205 K, aangevraagd door 

Hendricus van Reij namens FLANDERS MEAT TRADERS NV en de heer Hendricus van Reij. 

27. Advies aan de POVC voor het hernieuwen van grondwaterwinning (P1) voor 

beregening, op locatie Mariahofstraat 35, kadastraal gekend als (afd. 3) sectie A 1293 

B3 en (afd. 3) sectie A 1293 C3, aangevraagd door Jozef Segers 

Dossiernummer: 2020103 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019117118 

Beslissing:   

Inrichtingsnummer: 20190919-0017 

  

Het hernieuwen van grondwaterwinning (P1) voor beregening, op locatie Mariahofstraat 35, 

kadastraal gekend als (afd. 3) sectie A 1293 B3 en (afd. 3) sectie A 1293 C3, aangevraagd 

door Jozef Segers. 

28. Een omgevingsvergunning voor het bouwen van 5 woningen, 5 carports en 3 

tuinhuizen, op locatie Nieuwstadweg 28, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 724 K 

en (afd. 1) sectie B 726 E, aangevraagd door Karel Van Dommelen namens Van 

Dommelen Vastgoed BV en Wim Maesen namens WM-BUILDING BVBA 

Dossiernummer: 2019298 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019161910 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

Inrichtingsnummer:  

  

Een omgevingsvergunning voor bouwen van 5 woningen, 5 carports en 3 tuinhuizen, op 

locatie Nieuwstadweg 28, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 724 K en (afd. 1) sectie 

B 726 E, aangevraagd door Karel Van Dommelen namens Van Dommelen Vastgoed BV en 

Wim Maesen namens WM-BUILDING BVBA. 

29. Een omgevingsvergunning voor opdeling van een woning in twee appartementen, op 

locatie Opitterkiezel 230, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie A 488 X, aangevraagd 

door mevrouw Sonja Theunissen. 

Dossiernummer: 202069 

Omgevingsloket nr.: OMV_2020045689 
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Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

Inrichtingsnummer:  

  

Een omgevingsvergunning voor opdeling van een woning in twee appartementen, op locatie 

Opitterkiezel 230, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie A 488 X, aangevraagd door mevrouw 

Sonja Theunissen. 

  

EIGENDOMMEN 

30. Gemeentelijk reglement verkoop gemeentelijke verkavelingen:  Aanpassing i.f.v. verkoop 

percelen Dreelveld 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het gemeentelijk reglement verkoop 

gemeentelijke verkavelingen: Aanpassing i.f.v. verkoop percelen Dreelveld goed en dit 

agendapunt wordt geagendeerd op de eerst volgende gemeenteraad. 

MOBILITEIT 

31. Verkeerslichteninstallatie N73: Aansluiting van de Nulkensstraat op de N73 

Stad Bree volgt het advies van het Agentschap Wegen & Verkeer en gaat akkoord met 

een, mogelijk tijdelijke in proefopstelling, afsluiting van de middenberm op de N73, ter 

hoogte van de Nulkensstraat. Het Agentschap Wegen & Verkeer analyseert de invloed van 

deze afsluiting op de verkeerslichteninstallatie en stuurt bij waar nodig.   

32. Centrumwerken: Omleiding Meinestraat/Merisstrraat 

De Meinestraat zal tijdelijk niet toegankelijk zijn, van 06/07/2020 t.e.m. 31/10/2020. 

Omleiding wordt voorzien via de Merisstraat. 

JURIDISCHE DIENST 

33. Verweerschrift inzake Gemeentelijke Administratieve Sanctie vanwege HS Trading BVBA 

d.d. 19.06.2020 - Kennisgeving – Antwoord 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verweerschrift inzake 

Gemeentelijke Administratieve Sanctie vanwege HS Trading BVBA d.d. 19.06.2020 en keurt 

het geformuleerde antwoord goed. 

 

 

POLITIE/ BRANDWEER 

TIJDELIJKE POLITIEVERORDENINGEN (goedkeuring/ter kennisgeving) 

34. Tijdelijke politieverordening voor afsluiting van de Opitterstraat wegens verhuis op 

tussen 11/7/2020 06.00u en 11/7/2020 18.00u 

Tussen 11/7/2020 06.00u en 11/7/2020 18.00u zal de Opitterstraat,  worden afgesloten 

voor alle verkeer voor verhuis.  De straat wordt tijdelijk ingericht als doodlopende straat. 
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35. Weigering van tijdelijke politieverordening voor afsluiten van de Merisstraat op de 

aansluiting met Meinestraat wegens renovatie keldermuur Merisstraat 2 van 

13/7/2020 tot en met 23/7/2020 

Er wordt geen toestemming gegeven om van 13/7/2020 tot en met 23/7/2020 de 

aansluiting Merisstraat / Meinestraat af te sluiten voor werken aan de keldermuren van 

pand Meinestraat 2. 

 

TIJDELIJKE WEGSIGNALISATIES 

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

centrumstraten, door Hoogmartens Wegenbouw van juli 2020 t.e.m. september 2021 

Aan Hoogmartens Wegenbouw wordt de toestemming gegeven om in Bree centrum werken 

uit te voeren (aanleg van nieuwe wegenis en gescheiden riolering) van juli 2020 t.e.m. 

september 2021. 

37. Toelating voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg, zijnde N76, 

door Hoogmartens Wegenbouw van augustus 2020 t.e.m. februari 2021 

Aan Hoogmartens Wegenbouw wordt de toestemming gegeven om op de N76 werken 

(aanleg van vrijliggende fietspaden en gescheiden riolering) uit te voeren van augustus 

2020 t.e.m. februari 2021. 

38. Verlenging van de toelating voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de 

openbare weg, zijnde N721, door Willemen Infra NV tot 16/10/2020. 

Aan Willemen Infra NV wordt de verlengde toestemming gegeven om op de N721 werken 

(wegeniswerken en rioleringswerken) uit te voeren tot 16/10/2020. 

BURGERZAKEN 

39. 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. 

40. Toekenning grafconcessie 

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum. 

 

 

 

 

INFO/ TOERISME/COMMUNICATIE/EVENEMENTEN/PARKEREN 

INFO 

41. Vraag van 9BAR d.d. 1/07/2020 - Inzake de goedkeuring om tijdens de 

zomermaanden met hun mobiele koffiebar aan de Boneput te mogen staan 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vraag van 9BAR goed om tijdens de 

zomermaanden met hun mobiele koffiebar aan de Boneput te gaan staan. 
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TECHNISCHE DIENST 

OVERHEIDSOPDRACHTEN 

42. Wegenis en riolering Bree centrum en kleine ring: Centrumstraten - Goedkeuring 

schorsing 

Goedkeuring wordt verleend aan het verzoek om de opdracht “Wegenis en riolering Bree 

centrum en kleine ring: CENTRUMSTRATEN” te schorsen voor een periode van 11 juli 2020 

tot en met 3 augustus 2020. 

43. Aankoop kunststof bloembakken - Goedkeuring aanvaarde factuur 

De opdracht "Aankoop kunststof bloembakken" werd door de budgetbeheerder 

toegewezen aan de firma VVS nv, Veldstraat 107 te 3500 Hasselt. Het college van 

burgemeester en schepenen aanvaardt de factuur ter betaling. 

44. Aankoop afsluitpaaltjes Ter Rivierenwal - Goedkeuring aanvaarde factuur 

De opdracht "Aankoop afsluitpaaltjes Ter Rivierenwal" werd door de budgetbeheerder 

toegewezen aan de firma VVS nv, Veldstraat 107 te 3500 Hasselt. Het college van 

burgemeester en schepenen aanvaardt de factuur ter betaling. 

45. Aankoop metaal fietsen standaards - Goedkeuring aanvaarde factuur 

De opdracht "Aankoop metaal fietsen standaards" werd door de budgetbeheerder 

toegewezen aan de firma Sternotte Ch. nv, Zeilstraat 2 te 3500 Hasselt. Het college van 

burgemeester en schepenen aanvaardt de factuur ter betaling. 

46. Aankoop trilwals voor technische dienst – Goedkeuring gunning 

De opdracht “Aankoop trilwals voor technische dienst” wordt gegund aan de economisch 

meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde JCB-

BELGIUM NV, Nijverheidslaan 1501 te 3660 Oudsbergen.. 

47. Aankoop verkeersborden Ter Rivierenwal – Goedkeuring aanvaarde factuur 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt de factuur ter betaling 

48. Aankoop minigraver voor technische dienst – Goedkeuring gunning 

De opdracht “Aankoop minigraver voor technische dienst” wordt gegund aan de 

economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), 

zijnde MARTENS TRAKTOR NV, Industrieterrein Vostert Kipdorpstraat 52, Industrieterrein 

Vostert te 3960 Bree. 

 

49. Aanbrengen slemlagen i.f.v. fietsstraten – Goedkeuring gunning 

De opdracht “Aanbrengen slemlagen i.f.v. fietsstraten” wordt gegund aan de economisch 

meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde GRIZACO NV, Scheepvaartkaai 4 te 

3500 Hasselt. 

VARIA 

DIVERSE PUNTEN VANWEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 
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50. Besluit van de burgemeester tot maatregelen wegens verstoring van de openbare 

orde rond een inrichting wegens gedragingen in de inrichting – Bekrachtiging 

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt het besluit van de burgemeester 

tot maatregelen wegens verstoring van de openbare orde rond een inrichting wegens 

gedragingen in de inrichting. 

 

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen, 

 

 

 

Algemeen directeur, 

Stefan Goclon 

Burgemeester 

Liesbeth Van der Auwera 
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