
 GR Agenda- 1

Bijeenroeping gemeenteraad

De voorzitter van de gemeenteraad van de stad Bree verzoekt de gemeenteraad voor de 
eerste maal in zitting te vergaderen op:

maandag 1 maart 2021 om 19u30

Openbaar

1. NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAGEN
1.1 Notulen gemeenteraad van 1 februari 2021 - goedkeuring
1.2 Zittingsverslag gemeenteraad van 1 februari 2021 – goedkeuring

2. REGULIERE AGENDAPUNTEN
2.1 Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad (via akte van voordracht)
2.2 Beslissing van ABB d.d. 16/02/2021 over de klacht namens fractie Verjonging 

inzake het niet publiceren van de beslissingen van de gemeenteraad in het 
gemeentelijk infoblad

2.3 Ondersteuning van Vlaanderen in bronopsporing en lokaal contactonderzoek door 
lokale besturen: samenwerkingsovereenkomst voor optie 1 - Goedkeuring en 
bekrachtiging besluit van het college van burgemeester en schepenen.

2.4 Minnelijke beëindiging pacht Janssen Mathieu m.b.t. de percelen, kadastraal gekend 
als Bree, 3de Afd sectie A 14 F met oppervlakte 1ha42a90ca - goedkeuring.

2.5 Beëindiging pacht Langens Lambert,  m.b.t. de percelen, kadastraal gekend als Bree, 
3de Afd sectie A nrs. 15T, 15S, 15R en ex nr.15P met oppervlakte 3ha47a83ca - 
goedkeuring.

2.6 Opstalrecht te verlenen door besloten vennootschap ANTOS aan de naamloze 
vennootschap “SMEETS EN ZONEN” voor de installatie en het gebruik van een 
photovoltaïsch systeem op het dak van de werkplaats gelegen “Industrieterrein 
Kanaal-Noord 1155”- goedkeuring.

2.7 Doorverkoop van een gedeelte van een nijverheidsgebouw, gestaan en gelegen aan 
de "Kluitshofweg 11", door NV EURO THERMO aan BV DAVESDAK - goedkeuring.

2.8 Verkaveling Keyartstraat – notariële ontwerpakte van verkoop grondperceel aan 
Nijskens consoorten – goedkeuring
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3. OVERHEIDSOPDRACHTEN
3.1 Levering van materialen voor realisatie fonteintechnieken Vrijthof - goedkeuring 

gunningswijze en lastvoorwaarden
3.2 Overlagingen, bestrijkingen en plaatselijke herstellingen asfalt 2021 – goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze
3.3 Aankoop en leveren van signalisatieborden en aanverwante producten - goedkeuring 

lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's
3.4 Ontwerp en aanleg skatepark Boneput - goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze
3.5 Leveren, plaatsen en aansluiten van marktkasten en stuurkasten - goedkeuring 

offertes

4. REGLEMENTEN, BELASTINGEN EN RETRIBUTIES - GOEDKEURING
4.1 Gemeentelijk reglement betreffende de inname van het openbaar domein door 

terrassen/zitelementen/objecten in Bree centrum en de kleine ring- wijziging van 
het gemeentelijk (terras)reglement - goedkeuring

4.2 Reglement en aanvraagformulier speelstraten - goedkeuring

#$ondertekening1$#

Wnd. voorzitter,
Rudi Cober

#$stempel$#
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