Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen

woensdag 8 mei 2019 om 10u30

Aanwezig:

Liesbeth Van der Auwera, Burgemeester
Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen,
Schepenen
Katja Verheyen, Voorzitter BCSD
Jacques Leten, Lid
Stefan Goclon, Algemeen directeur

Verontschuldigd:

/

Afwezig:

/

VERSLAG
1.

Goedkeuring notulen van het college van burgemeester en schepenen van 30 april 2019.

PERSONEELSZAKEN
2.

Voorstel tot aanstelling van een technisch deskundige - gebouwenbeheer (Bv) – bepaalde
duur in contractueel verband – 38/38ste
Voorstel tot aanstelling van een technisch deskundige - gebouwenbeheer (Bv) – bepaalde
duur in contractueel verband – 38u

3.

Goedkeuring functiebeschrijving Administratief medewerker secretariaat (Cv)
Goedkeuring functiebeschrijving Administratief medewerker secretariaat (Cv)

4.

Vacantverklaring en vaststelling selectieprocedure van een administratief medewerker
secretariaat (Cv) in contractueel verband – 28u30 – via aanwervingsprocedure met aanleg
werfreserve
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Vacantverklaring en vaststelling selectieprocedure van een administratief medewerker
secretariaat (Cv) in contractueel verband – 28u30 – via aanwervingsprocedure met aanleg
werfreserve
5.

Beëindiging bijlage bij de arbeidsovereenkomst dd. 14/06/2011 – in onderling overleg –
bibliotheek assistent – 11,4/38ste
Beëindiging bijlage bij de arbeidsovereenkomst dd. 14/06/2011 – in onderling overleg –
bibliotheek assistent – 11,4/38ste

6.

Goedkeuring aanvraag pensioenanalyse
Goedkeuring aanvraag pensioenanalyse

FINANCIËN
AANVRAAG BUURTFEESTEN
7.

Buurtfeest Hansweg en Beukenhofstraat
Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door Hansweg en Beukenhofstraat op
24 augustus 2019

8.

Buurtfeest Siemenstraat
Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door Siemenstraat op 6 juli 2019

OMGEVING/ HUISVESTING/ OVERHEIDSGEBOUWEN/ MOBILITEIT
BESLUITEN OMGEVING
9.

Organisatie inzameling huisvuil op stedelijk recyclagepark in de zomerperiode
We ontvingen een mail van Limburg.net met de vraag of Bree ook in de zomerperiode
(juli, augustus, september) huisvuil (in de bordeaux zak) wil gaan aanvaarden op het
containerpark. De Vlaamse Overheid gaat dit voorzien in de wetgeving en Limburg.net
gaat dit invoeren op al haar eigen parken.

10. Bouwen van 18 appartementen en 4 woningen door Kempisch Tehuis tussen de Thijsstraat
en de Barrierstraat - principieel akkoord
11. RUP Centrum Bree dd. 25/04/2013 - principiële beslissing tot herziening
12. verbouwen en uitbreiden van woning, afbraak tuinhuis, bouwen carport met tuinberging en
kappen naaldbomen, op locatie Driehoevenstraat 14, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie
B 19 F2, (afd. 1) sectie B 19 P2 en (afd. 1) sectie B 19 R2, aangevraagd door Daemen en
Tinne Weslie - Mertens.
Dossiernummer: 201911
Omgevingsloket nr.: OMV_2019002095
Beslissing: Voorwaardelijk vergund
Inrichtingsnummer:
verbouwen en uitbreiden van woning, afbraak tuinhuis, bouwen carport met tuinberging en
kappen naaldbomen, op locatie Driehoevenstraat 14, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie
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B 19 F2, (afd. 1) sectie B 19 P2 en (afd. 1) sectie B 19 R2, aangevraagd door Daemen en
Tinne Weslie - Mertens.

13. Inrichten van een studio in een bestaande woning, op locatie Witte Torenwal 9, kadastraal
gekend als (afd. 1) sectie B 411 F, aangevraagd door mevrouw Bieke Christine Schreurs
Dossiernummer: 201919
Omgevingsloket nr.: OMV_2019011933
Beslissing: Voorwaardelijk vergund
Inrichtingsnummer:
inrichten van een studio in een bestaande woning, op locatie Witte Torenwal 9, kadastraal
gekend als (afd. 1) sectie B 411 F, aangevraagd door mevrouw Bieke Christine Schreurs.

14. Een standaardgaragewerkplaats en winkel, op locatie , kadastraal gekend als (afd. 1) sectie
C 333 Y22, aangevraagd door de heer Bram Schrooten
Dossiernummer: 201982
Omgevingsloket nr.: OMV_2019051709
Beslissing: Aktename
Inrichtingsnummer: 20190417-0008
een standaardgaragewerkplaats en winkel, op locatie , kadastraal gekend als (afd. 1) sectie
C 333 Y22, aangevraagd door de heer Bram Schrooten.

15. Bijstellen verkaveling tot het creëren van 6 loten voor half open bebouwing en 1 lot voor
open bebouwing, op locatie Bosstraat 111, kadastraal gekend als (afd. 4) sectie A 737 E,
aangevraagd door Hubert Meuwis namens Yvette Wouters
Dossiernummer: 201817V (bijstelling 35-O-bis)
Omgevingsloket nr.: OMV_2018136303
Beslissing: Weigering
bijstellen verkaveling tot het creëren van 6 loten voor half open bebouwing en 1 lot voor
open bebouwing, op locatie Bosstraat 111, kadastraal gekend als (afd. 4) sectie A 737 E,
aangevraagd door Hubert Meuwis namens Yvette Wouters.

16. Het uitbreiden van een bestaande industriehal, het aanleggen van verharding en het
regulariseren en verplaatsen van een vrijstaand bijgebouw, op locatie Brugstraat 70,
kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 1220 H, aangevraagd door Dirk Bokken namens
BOVER BVBA
Dossiernummer: 201939
Omgevingsloket nr.: OMV_2019021920
Beslissing: Voorwaardelijk vergund
Inrichtingsnummer:
het uitbreiden van een bestaande industriehal, het aanleggen van verharding en het
regulariseren en verplaatsen van een vrijstaand bijgebouw, op locatie Brugstraat 70,
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kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 1220 H, aangevraagd door Dirk Bokken namens
BOVER BVBA en de heer Dirk Bokken.

VERGUNNINGEN MUZIEKACTIVITEIT
17. Toelating afwijking geluidsnormen - Turnfeest KKBT - 18-19 mei 2019

De aanvraag tot afwijking op de geluidsnormen voor het spelen van muziek op deze
activiteit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het schepencollege.

JURIDISCHE DIENST
18. Aanstelling raadsman i.h.k.v. de gerechtelijke procedure volgend op de ambtelijke klacht dd.
14 mei 2013.
Dat de Stad Bree zich burgerlijk partij zal stellen in het kader van de procedure die het
gevolg is van de ambtelijke aangifte die op 14 mei 2013 namens de stad Bree werd
gedaan hiertoe wordt een raadsman aangesteld.
19. Aanduiding waarnemend algemeen directeur m.b.t. de duur van en voor de bijeenkomsten,
handelingen, documenten, m.b.t. de gerechtelijke procedure, voortvloeiend uit de ambtelijke
aangifte dd. 14 mei 23.
Een aangeduide ambtenaar zal voor de duur van de gerechtelijke procedure, voortvloeiend
uit de ambtelijke aangifte dd. 14 mei 2013 en louter voor de bijeenkomsten, handelingen,
documenten,… m.b.t. die procedure fungeren als waarnemend algemeen directeur.

POLITIE/ BRANDWEER
TIJDELIJKE POLITIEVERORDENINGEN
20. Tijdelijke politieverordening Gebedsviering in de Groenstraat op 22 mei 2019
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft goedkeuring voor een tijdelijk
politieverordening voor de Gebedsviering in de Groenstraat op 22 mei 2019.

TIJDELIJKE WEGSIGNALISATIES
21. signalisatievergunning Jehoul - Lock Invest - Toleikstraat mei-oktober

BURGERZAKEN
22. Toekenning grafconcessie.
23. Toekenning grafconcessie.
24. Toekenning grafconcessie.
25. Toekenning grafconcessie.
26. Toekenning grafconcessie.
27. Toekenning grafconcessie.
28. Toekenning grafconcessie.
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29. Toekenning grafconcessie.
30. Toekenning grafconcessie.
31. Toekenning grafconcessie.
32. Toekenning grafconcessie.
33. Toekenning grafconcessie.
34. Toekenning grafconcessie.
35. Toekenning grafconcessie.
36. Toekenning grafconcessie.
37. Ambtshalve afvoering.
38. Ambtshalve inschrijving.
39. Ambtshalve afvoering.
40. Ambtshalve afvoering.

INFO/ TOERISME
41. aanvraag garageverkoop Millenstraat 47 - 3960 Bree

EVENEMENTEN
42. Aanvraag opening terras seizoen Kaffee Lagossa op 26 mei 2019
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft toestemming voor het organiseren van
de opening van het terras seizoen van Kaffee Lagossa op 26 mei 2019.
43. Aanvraag Pinksterfeesten KAJ-KSA Vostert van 7 t.e.m. 9 juni 2019
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft toestemming voor het het organiseren
van de Pinksterfeesten van KAJ-KSA Vostert van 7 t.e.m. 9 juni 2019;
44. Aanvraag gebruik kapel en tuin van stadhuis voor meibedevaart Open Kans op 28 mei
2019
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft toestemming voor het gebruik van de
kapel en tuin van het stadhuis tijdens de meibedevaart van Open Kans op 28 mei
2019.
45. Aanvraag evenement Blaasmuziek op 't Vrijthof op 21 juli 2019
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft toestemming voor het organiseren van
Blaasmuziek op 't Vrijthof op 21 juli 2019.
46. Aanvraag evenement Beek Leeft op 21 juli 2019
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft toestemming voor het organiseren van
Beek Leeft op 21 juli 2019.
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TECHNISCHE DIENST
BESLISSINGEN EN OVERHEIDSOPDRACHTEN - LASTENBOEKEN EN AAN TE
SCHRIJVEN FIRMA'S
47. Bestek stadsmagazine 2019-2021: goedkeuring gunningswijze en uit te nodigen firma's
48. Aankoop mobiele verkeerslichten - 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
€ 2.656,08 excl. btw of € 3.213,86 incl. 21% btw .

VARIA
INFO/ TOERISME
49. ROJO Beek i.s.m. KSA Roodkapjes Bree willen toestemming om op zaterdag 11/05/2019
te kamperen in de weide voor het jeugdhuis 't Auwelke.
Namens het college van burgemeester en schepenen,
Algemeen directeur,
Stefan Goclon

Burgemeester
Liesbeth Van der Auwera
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