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Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen 

 

 

woensdag 7 augustus 2019 om 10u00 
 

 

Aanwezig: Liesbeth Van der Auwera, Burgemeester 

Mario Knippenberg, Rudi Cober, Jo Vandersteegen, Schepenen 

Jacques Leten, Lid 

Stefan Goclon, Algemeen directeur 

Verontschuldigd: Michel Theunissen, Schepen 

Katja Verheyen, Voorzitter BCSD 

Afwezig: / 

 

VERSLAG 

1. Goedkeuring notulen van het college van burgemeester en schepenen van 10 juli 2019 

2. Goedkeuring notulen van het college van burgemeester en schepenen van 31 juli 2019 

PERSONEELSZAKEN 

3. Arbeidsongeval 1 februari 2019 – Zonder blijvende arbeidsongeschiktheid 

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

openbaar gemaakt.  

4. Arbeidsongeval 3 december 2018 – Zonder blijvende arbeidsongeschiktheid 

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

openbaar gemaakt.  

5. Arbeidsongeval 22 februari 2019 – Zonder blijvende arbeidsongeschiktheid 

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

openbaar gemaakt. 

  

6. Arbeidsongeval 27 februari 2019 – Zonder blijvende arbeidsongeschiktheid 
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Gelet op de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet 

openbaar gemaakt.  

7. Ontslagverlening (op pensioenstelling) contractueel personeelslid – in de functie van 

administratief medewerker sport – 38/38ste 

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

openbaar gemaakt. 

8. Kennisneming besluit Algemeen Directeur dd. 22/07/2019: Aanwervingsprocedure Redder (Cv) 

in contractueel verband – 19u – Goedkeuring kandidaturen en verlenging inschrijving 

9. Kennisneming besluit Algemeen Directeur dd. 23/07/2019: Aanwervingsprocedure twee 

begeleiders buitenschoolse opvang (Cv) in contractueel verband – 19u – Goedkeuring 

kandidaturen 

10. Kennisneming besluit Algemeen Directeur dd. 01/08/2019: Aanwervingsprocedure redder (Cv) 

in contractueel verband – 19u – Verlenging inschrijving 

Verlenging inschrijvingsperiode voor de aanwervingsprocedure van redder (Cv) in contractueel 

verband voor 19u/week (Kennisneming besluit AD 01/08/2019).  

FINANCIËN 

11. Dossiers deurwaarder nieuwe lichting retributies parkeerboetes. Ter goedkeuring. 

Het college neemt kennis van de lijst van niet-betaalde parkeerretributies, ondanks diverse 

minnelijke aanmaningen aan betrokkenen. 

Wegens blijvend onbetaald zal de financieel directeur Jean Gielen de procedure tot 

invordering via deurwaarder opstarten. 

12. Ingediende budgetten en meerjarenplannen van de diverse kerkbesturen. 

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 augustus 2019 werd aan 

het centraal kerkbestuur en aan al de kerkbesturen dezelfde dag per e-mail overgemaakt. 

Via dit besluit wordt aan het centraal kerkbestuur gevraagd om overleg met het stadsbestuur 

hierover te plegen en om de ingediende meerjarenplannen en budgetten van de kerkbesturen 

via Religiopoint direct in te trekken (behalve die van KF Beek). 

Indien het centraal kerkbestuur dit effectief doet voor 9 augustus 2019, dan valt de 

noodzaak weg om een vervroegde gemeenteraad samen te roepen, die staat gepland op 

19 augustus 2019. In het andere geval wordt er hierover wel een gemeenteraad 

samengeroepen op 19 augustus 2019. 

 

AANVRAAG BUURTFEESTEN 

13. Buurtfeest Bedrijfsweg, Wijshagerstraat, Nijverheidsweg, Kluitshofstraat (deels) en 

Kipdorpstraat (deels) 

Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door Bedrijfsweg, Wijshagerstraat, 

Nijverheidsweg, Kluitshofstraat (deels) en Kipdorpstraat (deels) op 30 augustus 2019 

 

 

14. Buurtfeest Schoolstraat 

Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door Schoolstraat op 01 september 2019 
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15. Buurtfeest Pater Neyenslaan, Opitterkiezel van tankstation tot aan huis Molenstraat en huis 

op de hoek met Rorenweg/ Pater Neyenslaan 

Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door Pater Neyenslaan, Opitterkiezel van 

tankstation tot aan huis Molenstraat en huis op de hoek met Rorenweg/ Pater Neyenslaan 

op 7 september 2019 

16. Buurtfeest Rorenweg 

Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door Rorenweg op 17 juli 2019 

17. Buurtfeest Opstraat, Zandbergstraat, Itterbeekstraat en St-Jozefstraat 

Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door Opstraat, Zandbergstraat, 

Itterbeekstraat en St-Jozefstraat op 31 augustus 2019 

18. Buurtfeest Hovestraat en Rorenweg 

Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door Hovestraat en Rorenweg op 06 juli 

2019 

19. Buurtfeest Veestraat 

Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door Veestraat op 31 augustus 2019 

20. Buurtfeest Muizendijkstraat 

Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door Muizendijkstraat op 24 augustus 

2019 

21. Buurtfeest Klein Stukkenstraat 

Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door Klein Stukkenstraat op 20 juli 2019 

22. Buurtfeest Beerselerdijk en Processieweg 

Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door Beerselerdijk en Processieweg op 1 

september 2019 

23. Buurtfeest Kleine Schoolstraat 

Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door Kleine Schoolstraat op 24 augustus 

2019 

24. Buurtfeest Soerbeekstraat 

Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door Soerbeekstraat op 15 augustus 2019 

 

 

 

 

 

 

OMGEVING/ HUISVESTING/ OVERHEIDSGEBOUWEN/ MOBILITEIT 

BESLUITEN OMGEVING 
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25. Het bouwen van bedrijfshallen met woning, op locatie te Industrieterrein Kanaal-Noord Z/N, 

3960 Bree, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie A 178 A2, (afd. 3) sectie A 263, (afd. 3) 

sectie A 264 _, (afd. 3) sectie A 265 _, (afd. 3) sectie A 266 A en (afd. 3) sectie A 267 A, 

aangevraagd door de heer Gert CLIJSTERS. 

Dossiernummer: 201987 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019051299 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

Inrichtingsnummer: 20181227-0014 

  

Het bouwen van bedrijfshallen met woning, op locatie , kadastraal gekend als (afd. 1) sectie 

A 178 A2, (afd. 3) sectie A 263, (afd. 3) sectie A 264 _, (afd. 3) sectie A 265 _, (afd. 3) 

sectie A 266 A en (afd. 3) sectie A 267 A, aangevraagd door de heer Gert CLIJSTERS. 

  

26. Het plaatsen van een overkapping (veranda), op locatie Schoolstraat 61, kadastraal gekend 

als (afd. 2) sectie A 218 M, aangevraagd door Jan Maria Kerkhofs. 

Dossiernummer: 2019121 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019068813 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

  

Het plaatsen van een overkapping (veranda), op locatie Schoolstraat 61, kadastraal gekend 

als (afd. 2) sectie A 218 M, aangevraagd door Jan Maria Kerkhofs. 

  

27. Het bouwen van een woning, op locatie Op De Koopman Z/N, kadastraal gekend als (afd. 

2) sectie A 27 E, aangevraagd door de heer Dieter Guffens. 

Dossiernummer: 201989 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019051169 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

  

Het bouwen van een woning, op locatie , kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 27 E, 

aangevraagd door de heer Dieter Guffens. 

  

28. Het vervangen van een dak en het bouwen van een vrijstaande garage, op locatie 

Opitterkiezel 159, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie A 252 S2, aangevraagd door de heer 

Nicky  Van den Bosch en mevrouw Yentle Thys. 

Dossiernummer: 201977 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019039893 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

  

Het vervangen van een dak en het bouwen van een vrijstaande garage, op locatie 

Opitterkiezel 159, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie A 252 S2, aangevraagd door de 

heer Nicky  Van den Bosch en mevrouw Yentle Thys. 

  

29. Aanpassen gevelbekleding en maken extra gevelopeningen van bestaande industriële 

gebouwen en afbraak binnenvaartschip, op locatie Industrieterrein Kanaal-Noord 1167, 1428 

en 1432, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie A 220 K, (afd. 1) sectie A 220 L en (afd. 1) 

sectie A 250 F, aangevraagd door Kathleen Dewulf namens GROEN BRUGGE NV. 

Dossiernummer: 2019122 
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Omgevingsloket nr.: OMV_2019066994 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

  

Aanpassen gevelbekleding en maken extra gevelopeningen van bestaande industriële 

gebouwen en afbraak 

binnenvaartschip, op locatie Industrieterrein Kanaal-Noord 1167, 1428 en 1432, kadastraal 

gekend als (afd. 1) sectie A 220 K, (afd. 1) sectie A 220 L en (afd. 1) sectie A 250 F, 

aangevraagd door Kathleen Dewulf namens GROEN BRUGGE NV. 

  

30. E-cabine "Opitter : Caubergstraat", op locatie Caubergstraat z/n, kadastraal gekend als (afd. 

5) sectie B 139 T, aangevraagd door Gert Borghoms namens Fluvius System Operator. 

Dossiernummer: 2019125 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019071404 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

Inrichtingsnummer: 20190529-0078 

  

E-cabine "Opitter : Caubergstraat", op locatie , kadastraal gekend als (afd. 5) sectie B 139 

T, aangevraagd door Gert Borghoms namens Fluvius System Operator. 

  

31. Het bouwen van een eengezinswoning, op locatie Renkensweg , kadastraal gekend als (afd. 

2) sectie B 561 C4, aangevraagd door de heer Daan Gielkens en mevrouw Lotte Bloemen. 

Dossiernummer: 201994 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019057378 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

Inrichtingsnummer: 20190502-0030 

  

Het bouwen van een eengezinswoning, op locatie , kadastraal gekend als (afd. 2) sectie B 

561 C4, aangevraagd door de heer Daan Gielkens en mevrouw Lotte Bloemen. 

  

32. Het bouwen van twee eengezinswoningen in halfopen bebouwing, op locatie Veeweidestraat 

6, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 66 S, aangevraagd door mevrouw Christel Verheyen 

en de heer Patrick Meus. 

Dossiernummer: 2019126 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019071403 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

  

Het bouwen van twee eengezinswoningen in halfopen bebouwing, op locatie Veeweidestraat 

6, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 66 S, aangevraagd door mevrouw Christel Verheyen 

en de heer Patrick Meus. 

  

33. Het bouwen van een eengezinswoning met tuinberging, op locatie Tuinstraat z/n , kadastraal 

gekend als (afd. 1) sectie B 169 E3, (afd. 1) sectie B 191 L4 en (afd. 1) sectie B 191 K4, 

aangevraagd door de heer Stijn Verspreet. 

Dossiernummer: 201980 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019049751 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 
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Het bouwen van een eengezinswoning met tuinberging, op locatie , kadastraal gekend als 

(afd. 1) sectie B 169 E3, (afd. 1) sectie B 191 L4 en (afd. 1) sectie B 191 K4, aangevraagd 

door de heer Stijn Verspreet. 

  

34. Weigering aktename melding plaatsen van een veranda, op locatie Wolstraat 23, kadastraal 

gekend als (afd. 3) sectie B 165 M, aangevraagd door de heer Kris Custers. 

Dossiernummer: 2019149 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019089854 

Beslissing:  Ongegrond, niet rechtsgeldig 

  

Plaatsen van een veranda 

, op locatie Wolstraat 23, kadastraal gekend als (afd. 3) sectie B 165 M, aangevraagd door 

de heer Kris Custers. 

  

35. Weigering aktename melding plaatsen van een overkapping, op locatie Abroxweg 1D, 

kadastraal gekend als (afd. 3) sectie B 192 R2, aangevraagd door de heer Jos Simons. 

Dossiernummer: 2019158 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019094204 

Beslissing:  Ongegrond, niet rechtsgeldig 

  

Plaatsen van een overkapping, op locatie Abroxweg 1D, kadastraal gekend als (afd. 3) sectie 

B 192 R2, aangevraagd door de heer Jos Simons. 

  

36. Groepering Koen en Lode Hulsbosch VVZRL, op locatie , kadastraal gekend als (afd. 3) sectie 

A 761 H, aangevraagd door de heer Koen Jozef Hulsbosch en de heer Lode Hulsbosch. 

Dossiernummer: 2019124 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019070586 

Beslissing:  Vergunning 

Inrichtingsnummer: 20190528-0013 

  

Groepering Koen en Lode Hulsbosch VVZRL, op locatie , kadastraal gekend als (afd. 3) 

sectie A 761 H, aangevraagd door de heer Koen Jozef Hulsbosch en de heer Lode 

Hulsbosch. 

  

 

 

 

 

37. Het inrichten van een opstelruimte voor wagens, op locatie , kadastraal gekend als (afd. 1) 

sectie A 131 E, (afd. 1) sectie A 132 D, (afd. 1) sectie A 138 D, (afd. 1) sectie A 145 B, 

(afd. 1) sectie A 151 A, (afd. 1) sectie A 154 D, (afd. 1) sectie A 155 G, (afd. 1) sectie A 

159 D, (afd. 1) sectie A 159/2, (afd. 1) sectie A 161 C, (afd. 1) sectie A 165 B, (afd. 1) 

sectie A 176 S2, (afd. 1) sectie A 176 P2 en (afd. 1) sectie A 177 G, aangevraagd door de 

heer Jacobus Hubertus M Smeets en Jacobus Hubertus M Smeets namens SMEETS & ZONEN 

NV. 

 

Dossiernummer: 2019129 
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Omgevingsloket nr.: OMV_2019076007 

Beslissing:  Vergunning 

Inrichtingsnummer: 20190611-0014 

  

Het inrichten van een opstelruimte voor wagens, op locatie , kadastraal gekend als (afd. 1) 

sectie A 131 E, (afd. 1) sectie A 132 D, (afd. 1) sectie A 138 D, (afd. 1) sectie A 145 B, 

(afd. 1) sectie A 151 A, (afd. 1) sectie A 154 D, (afd. 1) sectie A 155 G, (afd. 1) sectie A 

159 D, (afd. 1) sectie A 159/2, (afd. 1) sectie A 161 C, (afd. 1) sectie A 165 B, (afd. 1) 

sectie A 176 S2, (afd. 1) sectie A 176 P2 en (afd. 1) sectie A 177 G, aangevraagd door de 

heer Jacobus Hubertus M Smeets en Jacobus Hubertus M Smeets namens SMEETS & ZONEN 

NV. 

  

38. Roger Pouls voor verandering van het exploiteren van een rundveebedrijf 1e klasse voor de 

uitbreiding van het aantal runderen met 27 stuks tot een totaal van 276 runderen en het 

verhogen van het grondwaterdebiet met 1006 m3/jaar tot een totaal van 6.106 m3/jaar te 

BREE, Groenstraat 94 

Dossiernummer: 20198 

Omgevingsloket nr.: OMV_2018145044 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

Inrichtingsnummer: 20170809-0013 

  

Verandering van het exploiteren van een rundveebedrijf 1e klasse voor de uitbreiding van 

het aantal runderen met 27 stuks tot een totaal van 276 runderen en het verhogen van 

het grondwaterdebiet met 1006 m3/jaar tot een totaal van 6.106 m3/jaar, op locatie 

Groenstraat 94, kadastraal gekend als (afd. ) sectie A 675 D, (afd. ) sectie A 675 B, (afd. 

4) sectie B 585 M, (afd. 4) sectie B 585 T, (afd. 4) sectie B 589 A, (afd. 4) sectie B 591, 

(afd. 4) sectie B 592 en (afd. 4) sectie B 593 A, aangevraagd door Roger Pouls. 

  

39. Het plaatsen van een poort in een bestaande vergunde stal, op locatie Abroxweg 30, 

kadastraal gekend als (afd. 3) sectie B 212 C, aangevraagd door de heer Ronny Coninx. 

Dossiernummer: 2019130 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019077265 

Beslissing:  Vergunning 

  

Het plaatsen van een poort in een bestaande vergunde stal, op locatie Abroxweg 30, 

kadastraal gekend als (afd. 3) sectie B 212 C, aangevraagd door de heer Ronny Coninx. 

 

  

EIGENDOMMEN 

40. Zijweg Solterweg nr.24 : vraag tot aanplant bomenrij op openbaar domein. 

De heer Pieter Paredis vraagt of hij de insteekweg langsheen de Solterweg nr. 24 (openbaar 

domein) mag aanplanten met laanbomen (Linden). 

Achterliggend liggen enkel nog enkele velden.  De aanplant zal uitgevoerd worden dat de 

landbouwvoertuigen nog langskunnen. 

Hijzelf wil instaan voor de aanplant, verzorging en snoei.  Indien mogelijk graag wat financiële 

steun. 

 Advies :  gunstig.  
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In overleg met de TD (Walter) lijkt het ons beter - gezien het openbaar domein betreft - 

om dit zelf uit te voeren en hiervoor klimaatbomen (gratis) te gebruiken. 

  

Het schepencollege wenst het voorstel te volgen om dit zelf uit te voeren en daarvoor 

klimaatbomen te gebruiken. 

 

VARIA 

41. Project-MER uitbreiding en vervanging draadstellen op de 380 KV-lijn Massenhoven-Meerhout-

Van Eyck (Elia - engineering) - advies mbt aanmelding project - MER 

Elia kondigt in een aanmeldingsdossier aan de bestaande 380 KV lijn te vernieuwen en een 

2e aardkabel bij te trekken.  Dit aanmeldingsdossier wordt thans ter advies voorgelegd in 

functie van het later op te stellen project-MER. 

Het College is de mening toegedaan dat dit aanmeldingsdossier voldoende elementen en 

onderzoeken naar mogelijke (milieu)effecten ter onderzoek opneemt.  Wel wordt aangegeven 

dat de mogelijke impakten van de electromagnetische straling en de  mogelijke 

physosomatische effecten hiervan  naar de omwonende voldoende onderzocht worden. 

42. Voorstel van behandeling van de bezwaren tegen de herinrichting van de centrumstraten - 

principiële goedkeuring 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het voorstel van 

behandeling van bezwaren ingediend tegen de herinrichting van de centrumstraten. Dit punt 

wordt voorgelegd op de gemeenteraad. 

43. Bouwkundig erfgoed Gerdingerstraat 23 - bijtreden cultuur-historisch erfgoedrapport, 

opgemaakt door de stadsarcheoloog. 

44. Limburg.net - ophaalpunten bronophaling asbest : ter kennisgeving 

Limburg.net laat ons weten bezig te zijn met het opzetten van ophaalpunten in functie van 

de bronophaling asbest.  

Op deze punten zullen particulieren alle materialen vinden om hun asbesthoudende 

materialen op een veilige manier te verwijderen (bigbags, platenzakken en persoonlijke 

beschermingsmiddelen; 

De gemeenten die geen Limburg.net park hebben (zoals Bree) moeten zelf een ophaalpunt 

organiseren of doorverwijzen naar een andere Limburg.net park. 

Indien de stad zelf ook een afhaalpunt wenst moeten we voor 30.09.2019 een aanvraag 

indienen bij Limburg.net. Het college wenst dit op de terreinen van de technische dienst in 

te richten. 

45. Ter kennisgeving: Ingevolge het beroep van de heer Gerald Kindermans namens Jaraco nv, 

ingediend tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Bree d.d. 

3 april 2019, waarbij aan Geert Janssen namens Jaraco nv, een omgevingsvergunning werd 

geweigerd voor het project nieuwbouw van 2 appartementen en een kantoorruimte + een 

parkeerkelder, ter plaatse Itterplien 25 en 26 te Bree, met als kadastrale gegevens: Afdeling 

5, Sectie B, nummers 457/H, 457/G, 458/R en 458/P, heeft de deputatie de 

omgevingsvergunning geweigerd. 

46. Ongunstig advies Omgevingsambtenaar voor het slopen van een woning en het bouwen van 

een woning met handelsruimte, op locatie Meinestraat 1 en 3 ( OMV_2019051255) 

Ongunstig advies Omgevingsambtenaar voor het slopen van een woning en het bouwen van 

een woning met handelsruimte, op locatie Meinestraat 1 en 3 ( OMV_2019051255) 
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POLITIE/ BRANDWEER 

TIJDELIJKE POLITIEVERORDENINGEN 

47. Tijdelijke politieverordening Outdoor Dagdisco Lagossa op 1 september 2019 

Het College van Burgemeester en Schepenen geeft goedkeuring voor een tijdelijk 

politieverordening voor het evenement Outdoor Dagdisco Lagossa op 1 september 2019.   

48. Tijdelijke politieverordening "Koning"-schieten schutterij Beek op 18 augustus 2019 

Het College van Burgemeester en Schepenen geeft goedkeuring voor een tijdelijk 

politieverordening voor "Koning"-schieten op 18 augustus 2019. 

49. Tijdelijke politieverordening Vostertfeesten van 22 t.e.m. 26 augustus 2019 

Het College van Burgemeester en Schepenen geeft goedkeuring voor een tijdelijke 

politieverordening voor de Vostertfeesten van 22 t.e.m. 26 augustus 2019.   

50. Tijdelijke politieverordening Buurtfeest Soerbeekstraat op 15 augustus 2019 

Het College van Burgemeester en Schepenen geeft goedkeuring voor een tijdelijke 

politieverordening voor Buurtfeest Soerbeekstraat van 15 augustus 2019 - 08u00 tot 17 

augustus 2019 - 18u00.   

 

TIJDELIJKE WEGSIGNALISATIES 

51. Toelating voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg, zijnde Malta en 

Witte Torenstraat in Bree door Goijens Bree op10/7/2019 

Aan Goijens Bree wordt de toestemming gegeven om op Malta en in de Witte Torenstraat 

in Bree peilingen uit te voeren op 10/7/2019. 

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

Industrieterrein Kanaal Noord door GWL bvba van 05/08/2019 tot 23/08/2019 

Aan GWL bvba wordt de toestemming gegeven om op Industrieterrein Kanaal Noord 

uitbreiding LD/DL/MS uit te voeren van 05/08/2019 tot 23/08/2019. 

 

 

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

Bree door GWL bvba van 05/08/2019 tot 23/08/2019 

Aan GWL bvba wordt de toestemming gegeven om op Solterweg Bree uitbreiding LD / DL 

/ LS uit te voeren van 05/08/2019 tot 23/08/2019. 

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

van het waterleidingnet in de Omselweg door Aquaenergia van 12/8 tot en met 23/8/2019 

Aan Aquaenergia wordt de toestemming gegeven om op de Omselweg uitbreiding van het 

waterleidingnet uit te voeren van 12/8/2019 tot en met 23/8/2019. 

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

Kloosterpoort door Rioolexpert op 6/8/2019 

Aan Rioolexpert wordt de toestemming gegeven om op Kloosterpoort 46 een voertuig op te 

stellen op het voetpad op 6/8/2019. 
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56. Toelating voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg, zijnde 

Conenstraat/Nieuwstadpoort door Dhr. Sijbers Jan op 1/8/2019. 

Aan Dhr. Sijbers Jan wordt de toestemming gegeven om op hoek Conenstraat / 

Nieuwstadpoort verhuis uit te voeren op 1/8/2019. 

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

Bocholterkiezel 14 door Dhr. Ad Govers op 31/7/2019. 

Aan Dhr. Govers wordt de toestemming gegeven om op Bocholterkiezel chape / 

isolatiewerken uit te voeren op 31/7/2019. 

58. Toelating voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg, zijnde Op den 

Hof door promotor Op de Koopman van augustus 2019 tot en met maart 2020. 

Aan Promotor Op de Koopman wordt de toestemming gegeven om op Op den Hof  de 

straat af te sluiten van augustus 2019 tot en met maart 2020. 

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

Voortbemdenstraat door Dhr. Geert Haels van vrijdag 19/7- 12u tot en met zaterdag 20/7 

- 22u. 

Aan Dhr. Geert Haels wordt de toestemming gegeven om de Voortbemdenstraat af te sluiten 

van vrijdag 19/7/2019 - 12u tot en met zaterdag 20/7/2019 - 22u. 

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

en zijstraat Straetemansstraat door Krinkels van 8/8/2019 tot en met 13/6/2019. 

Aan Krinkels N.V. wordt de toestemming gegeven om een deel van de Abroxweg en de 

zijstraat van de Straetemansstraat af te sluiten van 8/8/2019 tot en met 13/9/2019. 

BURGERZAKEN 

61. 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 

62. 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 

 

INFO/ TOERISME 

63. Aanvraag St Vincentius huur zaal t Sjeepke op 22 september 2019 - mail 9 juli 2019 

tegemoetkoming in de zaalhuur. Goedkeuring 

64. Aanvraag vrijstelling huur zaal t Sjèèpke PZ Carma voor jaarlijkse barbecue voor 

interventieleden van Bree. Goedkeuring 

 

EVENEMENTEN 
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65. Aanvraag evenement "Rock Party 5th Avenue" op 10 augustus 2019 

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

Rock Party 5th Avenue op 10 augustus 2019.  

66. Aanvraag toelating voor plaatsing van frituurwagen aan Itterdal op 16 augustus 2019 

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

frituurwagen aan Itterdal op 16 augustus 2019.  

67. Aanvraag Koning-schieten schutterij Beek op 18 augustus 2019 

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

Koning-schieten schutterij Beek op 18 augustus 2019.  

68. Aanvraag Outdoor Dagdisco Lagossa op 1 september 2019 

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

Outdoor Dagdisco Lagossa op 1 september 2019.  

 

TECHNISCHE DIENST 

BESLISSINGEN EN OVERHEIDSOPDRACHTEN - LASTENBOEKEN EN AAN TE 

SCHRIJVEN FIRMA'S 

69. Aankoop verkeerskussens – Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden 

Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend 

met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde hr groep Traffic & Signing, Burchtstraat 2/002 

te 2470 Retie, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 1.380,00 excl. btw of 

€ 1.669,80 incl. 21% btw. 

 

 

 

 

70. Aankoop urnekelders – Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden 

Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Ecobeton 

Water Technologies nv, HASSELTSESTEENWEG 119 te 3800 Kerkom-Sint-Truiden, tegen het 

nagerekende inschrijvingsbedrag van € 1.620,00 excl. btw of € 1.960,20 incl. 21% bt. 

71. Onbevaarbare waterlopen (weggrachten): Onderhoud en ruimen 2019-2021 – Goedkeuring 

lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019/049/TD/WP en de raming voor 

de opdracht “Onbevaarbare waterlopen (weggrachten): Onderhoud en ruimen 2019-2021”, 

opgesteld door Stad Bree. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 

bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. 

De raming bedraagt € 61.800,00 excl. btw of € 74.778,00 incl. 21% btw (€ 12.978,00 Btw 

medecontractant). 

72. Onderhoud door derden aan buurtwegen: Bladeren ruimen 2019 - 2022 – Goedkeuring 

lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019/048/TD/WP en de raming voor 

de opdracht “Onderhoud door derden aan buurtwegen: Bladeren ruimen 2019 - 2022”, 
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opgesteld door de Technische dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien 

in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 27.000,00 excl. btw of € 32.670,00 incl. 21% 

btw (€ 5.670,00 Btw medecontractant). 

73. Betonherstellingen wegenis 2018 – Goedkeuring gunning 

De opdracht “Betonherstellingen wegenis 2018” wordt gegund aan de economisch meest 

voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Nelis Wegenbouw nv, Industrieweg-noord 

1178 te 3660 Oudsbergen, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 33.737,50 excl. 

btw of € 40.822,38 incl. 21% btw (€ 7.084,88 Btw medecontractant). 

74. Ereloon : Meeuwerkiezel module 13 (van kerk Gerkenberg tot grens Meeuwen) – Goedkeuring 

verrekening 2 

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 2 van de opdracht “Ereloon : Meeuwerkiezel 

module 13 (van kerk Gerkenberg tot grens Meeuwen)” voor het totaal bedrag in meer van 

€ 23.429,00 excl. btw of € 28.349,09 incl. 21% btw. 

75. Indienststelling gerecupereerde airco De Kei Beek: goedkeuring gunning aan de firma CB 

Elektro tegen € 739,73 incl. btw  bij aanvaarde factuur 

 De opdracht “Indienststelling gerecupereerde airco in  De Kei Beek” wordt gegund aan de 

firma CB Electro en Klimatisatie, Kruisveldstraat 3 te 3650 Dilsen-Stokkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADVIEZEN TECHNISCHE DIENST AANGAANDE DE AANVRAAG AANLEG 

NUTSLEIDINGEN 

76. Onderboring van Voortbemdenstraat/Nieshofstraat ten behoeve van de lozing van gezuiverd 

afvalwater van het bedrijf Schildermans nv. – Goedkeuring aanvraag onderboring. 

Goedkeuring wordt verleend aan de aanvraag van Schildermans nv, Toekomststraat 12, 3960 

Bree en het prebuildplan dd. 13/06/2019 opgemaakt door DEKABO, Hoogbuul 35, 2250 

Olen met kenmerk 5498. 

 

VARIA 

77. Aanvraag tentoonstelling en openingsreceptie  in de kapel van het stadhuis n.a.v.  de 75-

jarige bevrijding. 

Nota inzake de aanvraag tot toelating voor het organiseren van een tentoonstelling in het 

stadhuis n.a.v. de 75-jarige bevrijding. Goedkeuring 

78. Aanvraag tot toelating om archiefstukken te kunnen ontlenen van de bibliotheek om die in 

het stadsmuseum in te scannen. 

De leden van de erfgoedraad vragen toelating om archiefstukken te kunnen ontlenen van 

de bibliotheek om die in het stadsmuseum in te scannen. Het betreft vooral de 19de-eeuwse 
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beraadslagingen van gemeenteraden en schepencolleges van Bree en deelgemeenten. De 

stukken zullen nooit langer dan 1 week ontleend worden. Goekeuring 
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