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Besluitenlijst gemeenteraad

maandag 11 januari 2021 om 19u30

Aanwezig: Jacques Leten, Voorzitter

Liesbeth Van der Auwera, Burgemeester

Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, 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, Gemeenteraadsleden

Stefan Goclon, Algemeen directeur

Verontschuldigd: /

Afwezig: /

Openbaar

1. NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAGEN

1.1 Notulen gemeenteraad van 7 december 2020 - goedkeuring
 
De notulen opgesteld volgens de richtlijnen van het DLB, worden goedgekeurd.

Met 24 stemmen voor (Jacques Leten, Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi Cober, 
Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, 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), 1 onthouding (Rik Hertogs)

1.2 Zittingsverslag gemeenteraad van 7 december 2020 - goedkeuring
 
Het zittingsverslag  opgesteld volgens de richtlijnen van het DLB, wordt goedgekeurd.

Met 24 stemmen voor (Jacques Leten, Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi Cober, 
Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, 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), 1 onthouding (Rik Hertogs)
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2. REGULIERE AGENDAPUNTEN

2.1 Kennisname van het ontslag van een gemeenteraadslid en installatie van de opvolger – kennisneming
 
Gemeenteraadslid Valentin Geelissen (fractie N-VA) neemt om privé-redenen ontslag uit de 
gemeenteraad. De heer Jo Leenders voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en heeft bij de 
Voorzitter van de Gemeente- en OCMW-raad de eed afgelegd en is dus  volwaardig raadslid in 
opvolging van ontslagnemend raadslid Valentin Geelissen. Dit ter kennisname aan de gemeente- en 
OCMW-raad.
 

2.2 Kwijtschelding van huur in crisistijd voor de horeca-panden verhuurd door de stad  - goedkeuring
 
De huur en kosten van cafetaria Itterdal en Parochiaal Tehuis Gerdingen wordt voor een periode van 2 
maanden kwijtgescholden, te weten voor de maanden november en december. Dit betekent een minder-
ontvangst van in totaal € 3.224,48 en betreft inkomsten van Itterdal en PTG/de Barrier.
En deze huur en kosten tevens voor 2021 kwijt te schelden zo lang de horeca in verplichte Corona-
lockdown is.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2.3 Doorverkoop van N.V. Gedriplastics (KMO-zone Peerderbaan) aan KMO Invest Besloten 
Vennootschap, met zetel te 3920 Lommel - goedkeuring.
 
De verkoop van de NV Gedriplastics, met maatschappelijke zetel te Bree, Toekomstraat 6 aan de BV 
KMO INVEST met zetel te 3920 Lommel, Rietkolk 30, met burelen en magazijn, op en met grond en 
alle aanhorigheden, gelegen te Bree, Toekomstraat 6, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

3. OVERHEIDSOPDRACHTEN

3.1 Aanleggen van laagspanningsnet voor aansluiting marktkasten en stroomnet - goedkeuring offerte
 
Offerte voor aanleggen van laagspanningsnet voor aansluiting marktkasten en stroomnet wordt ter 
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Fluvius cvba wordt verzocht als opdrachtgevend 
bestuur al het nodige te doen voor de uitvoering van die opdracht mits naleving van de wetgeving inzake 
overheidsopdrachten. De kostprijs van de opdracht wordt geraamd op € 35.967,48 excl. btw (btw 
verlegd)

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

4. REGLEMENTEN, BELASTINGEN EN RETRIBUTIES - GOEDKEURING

4.1 Vaststellen van subsidiereglement Corona Noodfonds ‘vrije tijd’
 
Voor Bree wordt door de Vlaamse Regering  eenmalig € 253.645,14 euro ter beschikking gesteld 
(publicatie 22 juni 2020).
Voor de Breese verenigingen worden de voorwaarden vastgelegd in het ‘Corona-noodfonds 
subsidiereglement’ goedgekeurd of bekrachtigd.
 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

5. TOEGEVOEGDE AGENDAPUNTEN

5.1 Toegevoegd punt vanwege voorzitter Jacques Leten voor fractie Sp.a: Aanpassing huishoudelijk 
reglement van de Gemeenteraad en OCMW raad artikel 9 paragraaf 2
 
In opvolging van de vraag van de Fractie Verjonging  op de GR i.v.m. de publicatie van de verslagen 
van de gemeenteraad en OCMW raad in het Stedelijk informatieblad De Klets!
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Uit overleg met de diensten blijkt dat:
Sinds de corona-perikelen er voornamelijk korte magazines verstuurd werden, waarbij de communicatie 
voornamelijk draaide rond Covid-19. Hierin werden de gemeenteraadsbeslissingen niet opgenomen om 
de leesbaarheid te vergroten.
 
Intern werd de beslissing genomen om Klets! in te korten van 10 x 24 blz. per jaar naar 5 x lange editie 
(24 blz.) en 5 x korte nieuwsbrief ( 4/8 blz.) en dit om volgende redenen:

 Kosten besparend
 Tijdens corona werden korten nieuwsbrieven erg gesmaakt.

Het verslag van de gemeenteraad publiceren is niet praktisch wegens:
 Onvoorspelbare hoeveelheid, zowel reguliere agendapunten als toegevoegde punten
 Gemiddeld 2 tot 3 pagina’s = veel in verhouding met totaal.

Daarom stellen wij voor het Huishoudelijk Reglement dat goedgekeurd werd in de gemeenteraad en 
OCMW raad van de zittingen van 11 maart 2019 voor wat betreft artikel 9 paragraaf 2 aan te passen:
 
“Aan de beslissingen van de gemeenteraad zal verder de nodige bekendheid gegeven worden, door de 
notulen te publiceren op de stedelijke website en in elke publicatie van het stedelijk informatieblad 
dient te duidelijk zichtbaar worden opgenomen dat er een gemeenteraad en OCMW raad heeft 
plaatsgevonden, met vermelding van de datum en dat diegenen die interesse hebben in het verslag dit 
kunnen aanvragen op eenvoudig  telefonisch verzoek, per e-mail of gewone brief.

Met 15 stemmen voor (Jacques Leten, Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi Cober, 
Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Martijn Geerits, Stefan Daniels, Jeff Ceyssens, 
Mathieu Kenis, Elly Langens, Mia Weltjens, Free Bamps, Jo Leenders), 10 stemmen tegen (Lien 
Ceyssens, Jos Drykoningen, Rik Hertogs, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith Vanaken, 
Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen)

5.2 Toegevoegd punt vanwege voorzitter Jacques Leten voor fractie Sp.a:  Schrijven van Agentschap 
Binnenlands Bestuur d.d. 6/01/2020 inzake een klacht van fractie VCD tegen de behandeling, op de 
gemeenteraad van 5 oktober 2020, van het toegevoegde agendapunt over de arresten van de Raad 
van State van 3 december 2019 en 8 september 2020 - ter kennisgeving
 
Na onderzoek van het dossier ziet ABB geen reden om op te treden. Het optreden in rechte behoort in 
principe tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen of het vast bureau. Tenzij 
de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn beslist om zelf in rechte op te treden. Dat is 
in dit dossier, met de informatie waarover ABB beschikt, niet het geval.
 
Het is dan ook logisch dat de kennisname van de arresten gebeurt door het orgaan dat de gemeente/het 
OCMW in rechte vertegenwoordigt. Er bestaat geen decretale verplichting om deze arresten ter kennis 
te geven aan de gemeenteraad/OCMW-raad.

5.3 Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Corona steun
 
Reguliere agendapunt ” 2.2 Kwijtschelding in crisistijd van de huur aan Stad Bree voor horecapanden” 
is een zeer goed initiatief van het bestuur, doch niet eerlijk ten aanzien van andere horeca-uitbaters en 
andere handelaars in het algemeen.
Werkelijk iedereen wordt “financieel” getroffen door de coronamaatregelen. Op lokaal niveau in Bree 
werd terecht al steun aangeboden aan kwetsbare gezinnen via het OCMW, wordt thans een Corona 
Noodfonds ingericht voor verenigingen (cfr. reguliere agenda 4.1), doch binnen de maatschappelijke 
geleding van de handelaars en zelfs binnen de nog beperktere groep van horeca-uitbaters wil de Stad 
slechts aan enkele individuen steun toekennen, in de zin van beperking van de kosten.
 
Als amendement op het reguliere punt 2.2 zou dienen te worden toegevoegd dat de stad aan al de 
handelaren van Bree die hierom formeel verzoeken en die zich in een vergelijkbare situatie bevinden of 
hebben bevonden (mn. verplichte sluiting of stopzetting van de activiteit) een gelijkwaardige steun wordt 
geboden.

Met 9 stemmen voor (Lien Ceyssens, Rik Hertogs, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith 
Vanaken, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen), 16 stemmen tegen (Jacques Leten, Liesbeth 
Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja 
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Verheyen, Martijn Geerits, Stefan Daniels, Jeff Ceyssens, Jos Drykoningen, Mathieu Kenis, Elly 
Langens, Mia Weltjens, Free Bamps, Jo Leenders)

5.4 Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Anti-reclame
 
Op een ogenblik dat de handel na een zeer zwaar jaar, haar hoop had gevestigd op een drukke 
eindejaarperiode, wordt door het stadsbestuur in de geschreven pers en op TVL trots aangekondigd dat 
het centrum van Bree is omgetoverd tot een grote bouwwerf !
Het hoeft geen betoog dat dergelijke nieuwsberichten geen klanten lokken naar Bree.
Er moet niet alleen naar de planning van de werken worden gekeken, maar er moet veel meer aandacht 
geschonken worden aan de timing en de wijze van communicatie.

5.5 Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Verlichting Stationswal
 
Tijdens de donkere winterperiode valt het op dat de Stationswal weinig verlicht is.
Wordt er nog bijkomende verlichting voorzien of is deze situatie definitief ?

5.6 Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Parking De Wissel
 
Al geruime tijd is het duidelijk dat er veel te weinig plaatsen zijn om te parkeren aan de basisschool de 
Wissel in Opitter.

Kan de parking rond De Wissel worden uitgebreid en/of opnieuw worden ingericht zodat ouders hun 
kinderen veilig aan de school kunnen afzetten en andere kinderen veilig naar school kunnen fietsen of 
wandelen ?
 
Met 10 stemmen voor (Lien Ceyssens, Jos Drykoningen, Rik Hertogs, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries 
Tyskens, Edith Vanaken, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen), 15 stemmen tegen (Jacques 
Leten, Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel Theunissen, Jo 
Vandersteegen, Katja Verheyen, Martijn Geerits, Stefan Daniels, Jeff Ceyssens, Mathieu Kenis, Elly 
Langens, Mia Weltjens, Free Bamps, Jo Leenders)

5.7 Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Parasitaire aanhaking
 
De stad heeft in de afgelopen eindejaar periode een zeer leuke evenement georganiseerd met de 
verlichte avondwandeling.
Het is echter jammer dat 1 coalitie partij gratis mee surft op de aantrekkingskracht van dit 
stadsevenement door een vergelijkbaar spektakel op poten te zetten met ook een licht evenement, in 
dezelfde periode, op quasi dezelfde locatie, zijnde de Gerkenberg, een boogscheut van de Boneput 
waar ook het stadsevenement werd georganiseerd.
Het is echter een brug te ver dat deze coalitiepartij er precies ook alles aan lijkt te doen om verwarring 
te zaaien omrent de organisatie van de afzonderlijke evenementen, getuige het videofragment op 
sociale media waar beelden uit het stadsevenement worden gemonteerd tussen beelden van het 
evenement van de partij.
Wij menen dat dit gebruik maken van de stadspromotie voor partij politiek gewin onmiddellijk moet 
stoppen !

5.8 Toegevoegd punt vanwege de fractie Vernieuwing: Dorpskern Tongerlo
 
Het Dorpsplein van Tongerlo alsook de aansluiting met de Poststraat werden vanaf de zomer van 2009 
helemaal heringericht. Het Dorpsplein werd een open ruimte met banken en fietsparkeerbeugels, een 
rij  bomen bakenen sindsdien het plein af en aan de kant van de Dorpsstraat werden parkeerplaatsen 
aangelegd.
Samen met de herinrichting van het plein werden er destijds nog andere werken uitgevoerd: in een deel 
van Dorpsstraat werden de rijweg en de stoepen heraangelegd (ter hoogte van het plein tot aan het 
kruispunt met de Groenstraat). De gemengde riool werd er vervangen door een gescheiden 
rioleringsstelsel.
De reacties in Tongerlo op deze herinrichting werden destijds unaniem positief onthaald. Temeer daar 
dit slechts de eerste fase was van de volledige vernieuwing van het rioolstelsel, alsook van de 
herinrichting van de volledige dorpskern.
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Helaas is van een tweede fase tot op heden nog niets in huis gekomen. Het allerlaatste argument 
hieromtrent luide dat eerst de Maaseikerbaan terug moest open zijn voor verkeer alvorens men aan de 
herinrichting van Tongerlo kon starten.
Graag vernamen we dan ook een stand van zaken in dit dossier.

5.9 Toegevoegd punt vanwege de fractie Vernieuwing: Verzusteringsfontein
 
De verzusteringsfontein van de Breese kunstenaar Stefan Bongaerts die op het Stadsplein stond, moest 
daar wijken voor de herinrichting van de kleine ring. Het heropstellen van deze fontein in zijn 
oorspronkelijke vorm blijkt volgens onze informatie geen sinecure te zijn en bijzonder duur. Toch is het 
zonde om dit kunstwerk, dat toch een zekere geschied- en heemkundige waarde heeft voor Bree, 
verloren te laten gaan.
Daarom stellen wij voor om dit kunstwerk terug tot leven te roepen in het centrum van Bree. De 
beeldengroep van de fontein kan in zijn geheel of gefragmenteerd over het centrum immers een 
meerwaarde betekenen voor Bree.
 
Wij stellen dan ook voor om een wedstrijd uit te schrijven waarbij we Breeënaars uitnodigen om de 
verzusteringsfontein in een nieuwe context te presenteren, maar waarbij het originele kunstwerk of 
onderdelen er van, in zijn geheel of gefragmenteerd over het centrum, goed herkenbaar blijft. Uiteraard 
kan Stefan Bongaerts gevraagd worden om jurylid te worden van deze wedstrijd.
Gelieve dit punt ter stemming voor te leggen aan de raad.
 
Er werd niet gestemd over dit punt.
 

5.10 Toegevoegd punt vanwege de fractie Vernieuwing: Afbraak resterende gebouwen ziekenhuis
 
In 2017 werd een deel van het oude ziekenhuis langs de Rode Kruislaan in Bree afgebroken. Het ging 
om het moederhuis en het L-gebouw met rode bakstenen. Daarna kwam er een nieuwbouw waarin 
huisartsencentrum Practimed en ziekenhuis ZMK medische dienstverlening aanbieden.
In een latere fase zouden ook de andere gebouwen van het ziekenhuis tegen de vlakte gaan. Gebouwen 
die de nieuwe ontwikkeling in de brede omgeving aldaar ontsieren.
 
Graag vernamen wij een stand van zaken ivm de afbraakwerken van de nog resterende gebouwen van 
het oude ziekenhuis.  

5.11 Toegevoegd punt vanwege de fractie Vernieuwing: Winterterrassen Vrijthof
 
In het hart van Bree-centrum krijgen we een heraangelegd Vrijthof, maar ook de straten rondom de kerk 
worden mee geïntegreerd in het plein. Zo krijg je het effect dat de kerk in het midden van ons centraal 
plein staat, in plaats van een plein dat achter de kerk ligt, zoals nu het geval is. De kerk en de voorgevel 
van het stadhuis zullen dan ook bepalend zijn voor het karakter van het centralere vrijthof. Het Vrijthof 
wordt door het bestuur terecht aanzien als horecaplein met een historisch karakter.
“Door de nieuwe aanleg van Bree centrum en de hernieuwde visie op de inrichting van het openbaar 
domein dringt zich een aangepast terrasreglement op. De stad Bree wil de komende jaren inzetten op 
meer kwalitatieve publieke ruimte waarbij terrassen worden ingericht in harmonie met hun omgeving. 
Voor de centrumstraten betekent dit dat terrassen moeten worden gekaderd in de visie omtrent de 
nieuwe aanleg. Terrassen zorgen binnen de stad voor een bepaalde sfeer en gezelligheid. De 
aanwezigheid van terrassen beïnvloedt de beleving van de publieke ruimte.”… Zo lezen we in het 
voorontwerp van het nieuwe terrasreglement dat besproken werd met de horeca-uitbaters van Bree-
centrum.
De winterterrassen op het Vrijthof zijn naast de kerk, het stadhuis en de nieuwe inrichting, inderdaad 
een belangrijke  factor in de uitstraling van het Vrijthof.
Daarom stellen wij voor dat de stad gaat instaan voor het ontwerp, de plaatsing en het financieren van 
nieuwe uniforme winterterrassen op het Vrijthof die mooi passen binnen het concept van het hernieuwde 
Vrijthof. Uiteraard in overleg met de horeca-uitbaters op het Vrijthof. Deze terrassen kunnen dan 
‘verhuurd’ worden aan de desbetreffende horecazaken.
Gelieve dit punt ter stemming voor te leggen aan de raad.

Met 1 stem voor (Jos Drykoningen), 15 stemmen tegen (Jacques Leten, Liesbeth Van der Auwera, 
Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Martijn 
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Geerits, Stefan Daniels, Jeff Ceyssens, Mathieu Kenis, Elly Langens, Mia Weltjens, Free Bamps, Jo 
Leenders), 9 onthoudingen (Lien Ceyssens, Rik Hertogs, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries Tyskens, 
Edith Vanaken, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen)

5.12 Actualiteitsvraag vanwege de fractie Verjonging: verkeersveiligheid Opitterkiezel
 
Afgelopen week vielen drie zware ongevallen op de Opitterkiezel te betreuren, waarvan er twee helaas 
een dodelijke afloop kenden. Ons oprecht medeleven gaat uit naar de nabestaanden van de 
slachtoffers. We zijn het erover eens dat elke dode in het verkeer, er één te veel is.
De oorzaak, aanleiding en omstandigheden van elk van de ongevallen die op de Opitterkiezel 
gebeurden, waren weliswaar specifiek en verschillend van aard. Toch lijkt het ons opportuun dat de 
burgemeester, op grond van haar algemene politiebevoegdheid, in samenspraak met de 
politieoverheden zou onderzoeken welke maatregelen (bv. ontradingscampagnes op het vlak van 
snelheid en drankgebruik achter het stuur, flitscampagnes…) in functie van de verkeersveiligheid van 
alle weggebruikers op de Opitterkiezel zouden kunnen worden genomen en vervolgens ook één of 
meerdere van deze maatregelen zou nemen. Graag vernemen wij de inzichten van de burgemeester 
hierover.

#$ondertekening1$#

Voorzitter,
Jacques Leten

#$stempel$#
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