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Besluitenlijst gemeenteraad

maandag 1 maart 2021 om 19u30

Aanwezig: Rudi Cober, Voorzitter waarnemend

Liesbeth Van der Auwera, Burgemeester

Mario Knippenberg, Michel Theunissen, Katja Verheyen, Schepenen

Martijn Geerits, Stefan Daniels, Lien Ceyssens, Jeff Ceyssens, Jos 
Drykoningen, Rik Hertogs, Mathieu Kenis, Elly Langens, Elke Luyckx, Lode 
Tijskens, Dries Tyskens, Edith Vanaken, Mia Weltjens, Sietse Wils, 
Lambert Neyens, Luc Bloemen, Free Bamps, Jo Leenders, Jordy Kunnen, 
Gemeenteraadsleden

Stefan Goclon, Algemeen directeur

Verontschuldigd: Jo Vandersteegen, Schepen

Afwezig: /

Openbaar
1. NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAGEN

1.1 Notulen gemeenteraad van 1 februari 2021 - goedkeuring
De notulen opgesteld volgens de richtlijnen van het DLB, worden goedgekeurd.

Met 23 stemmen voor (Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel 
Theunissen, Katja Verheyen, Martijn Geerits, Stefan Daniels, Lien Ceyssens, Jeff Ceyssens, Jos 
Drykoningen, Mathieu Kenis, Elly Langens, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith 
Vanaken, Mia Weltjens, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen, Free Bamps, Jo Leenders, 
Jordy Kunnen), 1 onthouding (Rik Hertogs)

1.2 Zittingsverslag gemeenteraad van 1 februari 2021 - goedkeuring
Het zittingsverslag  opgesteld volgens de richtlijnen van het DLB, wordt goedgekeurd.

Met 23 stemmen voor (Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel 
Theunissen, Katja Verheyen, Martijn Geerits, Stefan Daniels, Lien Ceyssens, Jeff Ceyssens, Jos 
Drykoningen, Mathieu Kenis, Elly Langens, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith 



GR Besluitenlijst- 2

Vanaken, Mia Weltjens, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen, Free Bamps, Jo Leenders, 
Jordy Kunnen), 1 onthouding (Rik Hertogs)

2. REGULIERE AGENDAPUNTEN

2.1 Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad (via akte van voordracht)
De voorgedragen kandidaat-voorzitter, gemeenteraadslid Jordy Kunnen, wordt verkozen 
verklaard als voorzitter van de gemeenteraad met ingang van heden 1 maart 2021.

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
Als men een werkwijze die vastgelegd is in het huishoudelijk reglement, in dit geval het 
publiceren van de besluitenlijsten in het stadsmagazine, wil wijzigen dan dient men dat voor 
te leggen aan het bevoegde orgaan, alvorens de nieuwe werkwijze kan toegepast worden.

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.
De Vlaamse Overheid heeft een subsidiereglement goedgekeurd om lokale besturen te 
ondersteunen in de strijd tegen corona.  Er zijn 2 opties.  Optie 1 is inzetten op preventie, 
sensibilisering, bronopsporing, analyse clusters, quarantainecoaching, aandacht voor kwetsbare 
personen en groepen.  Hiervoor is een forfaitaire toelage voorzien obv aantal inwoners.  Optie 
2 is alles van optie 1 met bijkomend ook contactonderzoek (toelage is 100 euro per 
indexpatiënt).
In zitting van 14/12/20 besliste het college van burgemeester en schepenen om zoals de 
meeste omliggende gemeenten enkel in te stappen op optie 1.  Dit werd op 10/12 aangemeld 
bij Vlaanderen (deadline was 11/12).
De formele samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Overheid werd op 25/1/21 ter 
goedkeuring voorgelegd aan het Schepencollege (was uiterlijk 31/1/21 in te dienen).
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deze beslissing te bekrachtigen m.b.t. de aansluiting 
bij optie 1, namelijk het inzetten op preventie, sensibilisering, bronopsporing, analyse clusters, 
quarantaine-coaching, aandacht voor kwetsbare personen en groepen. 

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.

Met 23 stemmen voor (Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel 
Theunissen, Katja Verheyen, Martijn Geerits, Stefan Daniels, Lien Ceyssens, Jeff Ceyssens, Jos 
Drykoningen, Mathieu Kenis, Elly Langens, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith 
Vanaken, Mia Weltjens, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen, Free Bamps, Jo Leenders, 
Jordy Kunnen), 1 onthouding (Rik Hertogs)

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.

Met 23 stemmen voor (Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel 
Theunissen, Katja Verheyen, Martijn Geerits, Stefan Daniels, Lien Ceyssens, Jeff Ceyssens, Jos 
Drykoningen, Mathieu Kenis, Elly Langens, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith 
Vanaken, Mia Weltjens, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen, Free Bamps, Jo Leenders, 
Jordy Kunnen), 1 onthouding (Rik Hertogs)
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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.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

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

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2.8 Verkaveling Keyartstraat – notariële ontwerpakte van verkoop grondperceel aan Nijskens 
consoorten – goedkeuring

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

3. OVERHEIDSOPDRACHTEN

3.1 Levering van materialen voor realisatie fonteintechnieken Vrijthof - goedkeuring gunningswijze 
en lastvoorwaarden
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/165/TD/TH. De raming bedraagt 
€ 36.700,00 excl. btw of € 44.344,00 incl. btw.

Met 23 stemmen voor (Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel 
Theunissen, Katja Verheyen, Martijn Geerits, Stefan Daniels, Lien Ceyssens, Jeff Ceyssens, Jos 
Drykoningen, Mathieu Kenis, Elly Langens, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith 
Vanaken, Mia Weltjens, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen, Free Bamps, Jo Leenders, 
Jordy Kunnen), 1 onthouding (Rik Hertogs)

3.2 Overlagingen, bestrijkingen en plaatselijke herstellingen asfalt 2021 – goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/166/TD/KS en de raming voor de 
opdracht “Overlagingen, bestrijkingen en plaatselijke herstellingen asfalt 2021”, opgesteld 
door de Technische dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

3.3 Aankoop en leveren van signalisatieborden en aanverwante producten - goedkeuring 
lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/173/TD/KS.De raming bedraagt 
€ 12 396,69 excl. btw of € 15 000,00 incl. btw per jaar en 45 000,00 € incl. btw voor 3 
jaar.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

3.4 Ontwerp en aanleg skatepark Boneput - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/174/TD/KS. De raming bedraagt 
€ 140.495,00 excl. btw of € 169.998,95 incl. 21% btw (€ 29.503,95 Btw medecontractant).

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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3.5 Leveren, plaatsen en aansluiten van marktkasten en stuurkasten - goedkeuring offertes
Project "Leveren, plaatsen en aansluiten van marktkasten en stuurkasten" wordt aanvaard en 
Fluvius cvba wordt verzocht als opdrachtgevend bestuur al het nodige te doen voor de 
uitvoering van die opdracht mits nalevering van de wetgeving inzake de overheidsdopdrachten. 
De kostprijs van de opdracht wordt geraamd op € 73.169,38 incl. btw (btw verlegd en 21 % 
btw).

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

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

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

4.2 Reglement en aanvraagformulier speelstraten - goedkeuring

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

5. TOEGEVOEGDE AGENDAPUNTEN

5.1 Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Sportinfrastructuur Vostert
Omtrent de vergunning van het funerarium aan de Kluis lezen wij dat het CBS overweegt om 
op het huidige voetbalveld op de Vostert een sportaccommodatie uit te bouwen. Nochtans 
werd in het verleden aan de GR door het CBS voorgehouden dat er een nieuwe 
sportinfrastructuur (inclusief zwembad) zou worden gebouwd op/aan de oude site van het 
ziekenhuis. Op welke locatie wil het stadsbestuur nu een nieuwe sporthal met zwembad bouwen? 

5.2 Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Werking containerpark
Vraag tot toelichting In het weekend van 20 februari ll. zijn blijkbaar heel wat Breeënaren met 
een volle wagen en aanhangwagen moeten omkeren omdat administratief één en ander misliep. 
Thans blijkt dat dergelijke “vervelende situaties” in de toekomst nog zullen voorvallen gezien 
de stad niet is aangesloten op het systeem van Limburg.net en zelf geen mogelijkheid om te 
betalen ter plaatse voorziet. Tevens waarschuwt Limburg.net dat in de toekomst burgers slechts 
1 maal per dag het containerpark kunnen bezoeken, omwille van het betaalsysteem. Kan de 
stad de burgers niet beter informeren omtrent de “vervelende situaties”? Is het niet mogelijk 
dat via een betaalsysteem burgers meermaals per dag het park kunnen bezoeken ? Anders 
kunnen zulke situaties alleen maar leiden tot sluikstorten ! 
 

5.3 Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Kruispunt Noliko (Greenyard)
Motie Fractie VCD beklaagt zich terecht voor de tigste keer over de gevaarlijke verkeerssituatie 
aan de uitgang van de Noliko. Gezien dit al gevaarlijke kruispunt de komende maanden met 
het vaccinatiecentrum nóg drukker zal worden dient de situatie onmiddellijk te worden 
aangepakt. Inrichting van (minstens tijdelijke ) verkeerslichten op het kruispunt Rode Kruislaan 
– Het Hasseltkiezel ingang IT Kanaal Noord en ingang Greenyard. (dit werd besproken en 
gestemd bij de behandeling van hetzelfde onderwerp/agendapunt door fractie VCD)  
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Met 9 stemmen voor (Lien Ceyssens, Rik Hertogs, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries Tyskens, 
Edith Vanaken, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen), 14 stemmen tegen (Liesbeth Van 
der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel Theunissen, Katja Verheyen, Martijn 
Geerits, Stefan Daniels, Jeff Ceyssens, Mathieu Kenis, Elly Langens, Mia Weltjens, Free Bamps, 
Jo Leenders, Jordy Kunnen), 1 onthouding (Jos Drykoningen)

5.4 Toegevoegd punt vanwege de fractie VCD: Gevaarlijke betonstroken verwijderen op het plein 
van Beek centrum
Als stopstrook voor het parkeren van wagens op het plein van Beek werden er tussen de 
klinkers en het voetpad betonnen uitsteeksels aangelegd. Hier zijn al meermaals personen 
gevaarlijk over gestruikeld of gevallen. 
We vragen dan ook op korte termijn deze gevaarlijke betonstroken te verwijderen. 

Met 2 stemmen voor (Jos Drykoningen, Rik Hertogs), 14 stemmen tegen (Liesbeth Van der 
Auwera, Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel Theunissen, Katja Verheyen, Martijn Geerits, 
Stefan Daniels, Jeff Ceyssens, Mathieu Kenis, Elly Langens, Mia Weltjens, Free Bamps, Jo 
Leenders, Jordy Kunnen), 8 onthoudingen (Lien Ceyssens, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries 
Tyskens, Edith Vanaken, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen)

5.5 Toegevoegd punt vanwege de fractie VCD: Oversteekplaats aan Noliko (Greenyard Prepared 
Belgium nv)
Er zijn aanhoudende klachten van het personeel van Greenyard (Noliko) en andere 
weggebruikers over dit gevaarlijk kruispunt/oversteekplaats. Er is geen enkele verbetering sinds 
ons College in kennis werd gesteld via een agendapunt ingediend door VCD op 11 maart 
2020. 

Wij vragen om dringend aanpassingen te doen die de veiligheid bij het oversteken van de 
rijbaan N73 zouden verbeteren. En ook opnieuw de vraag om de vrachtwagens die kort tegen 
het kruispunt gestationeerd staan niet meer toe te laten. 

Met 10 stemmen voor (Lien Ceyssens, Jos Drykoningen , Rik Hertogs, Elke Luyckx, Lode 
Tijskens, Dries Tyskens, Edith Vanaken, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen), 14 
stemmen tegen (Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel Theunissen, 
Katja Verheyen, Martijn Geerits, Stefan Daniels, Jeff Ceyssens, Mathieu Kenis, Elly Langens, 
Mia Weltjens, Free Bamps, Jo Leenders, Jordy Kunnen)

5.6 Toegevoegd punt vanwege de fractie VCD: Snoeien van overhangende takken op diverse 
plaatsen in Bree
Zoals ieder jaar is onze Groendienst weer gestart met het snoeien van bomen en struiken. Er 
zijn er klachten over het nalatig onderhoud van onze houtkanten waardoor gevaarlijke 
verkeerssituaties ontstaan voor onze zwakke weggebruiker. Gelieve dan ook een grondig 
onderhoud te doen langs onze wegen en deze gevaarlijke situaties aan te pakken. 

5.7 Toegevoegd punt vanwege de fractie VCD: Aanplanting industrieterrein Kanaal-Noord
Er zijn klachten door bewoners, wandelaars en natuurliefhebbers over het niet nakomen of 
onderhouden van de beplanting naast ons industrieterrein Kanaal-Noord. Ook zijn er klachten 
over de opslag van puin en zand die ver boven de talud uitsteken. De bewoners verwachten 
dan ook een propere omgeving.
- Wanneer kunnen we verwachten dat deze beplanting verder wordt afgewerkt? 
- Zullen de vernielde aanplantingen ook teruggeplaatst worden? 
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- Kunnen er ook maatregelen genomen worden om het rondvliegend stof van deze afvalbergen 
te neutraliseren? 

5.8 Toegevoegd punt vanwege de fractie VCD: Plaatsen van een camera aan de ingang van het 
containerpark in Bree
Bij herhaling de vraag om ons recyclagepark uit te rusten met een camera aan de ingang. 
Deze zou gekoppeld worden aan het internet om zo te zien als het heel druk is en om lange 
wachttijden te vermijden. 
Waarom heeft Bree hier geen gehoor aan gegeven en nagelaten om deze camera’s te 
plaatsen? 

5.9 Toegevoegd punt vanwege de fractie Vernieuwing: Autowrakken Tongerlostraat
In de Tongerlostraat ter hoogte van huisnummer 13 staan steeds meer “auto’s zonder 
nummerplaat/autowrakken” geparkeerd naast de weg en zelfs op het openbaar domein. Is het 
bestuur op de hoogte van deze toestand? Welke acties nam het bestuur hieromtrent reeds? 
Welke acties gaat het bestuur hier nog ondernemen?

#$ondertekening1$#

Voorzitter,
Jordy Kunnen

#$stempel$#
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