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Besluitenlijst gemeenteraad

maandag 3 mei 2021 om 19u30

Aanwezig: Jordy Kunnen, 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 12 april 2021 - goedkeuring
De notulen opgesteld volgens de richtlijnen van het DLB, worden goedgekeurd.
Met 24 stemmen voor (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, Jordy Kunnen), 1 onthouding (Rik Hertogs)

1.2 Zittingsverslag gemeenteraad van 12 april 2021 - goedkeuring
Het zittingsverslag  opgesteld volgens de richtlijnen van het DLB, wordt goedgekeurd.
Met 24 stemmen voor (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 
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Tyskens, Edith Vanaken, Mia Weltjens, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen, Free Bamps, 
Jo Leenders, Jordy Kunnen), 1 onthouding (Rik Hertogs)

2. REGULIERE AGENDAPUNTEN

2.1 Schrijven van Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 12/04/2021, inzake antwoord op klacht 
tegen strikte interpretatie gemeente Bree van beslissing Gouverneur Limburg over buitenschoolse 
activiteiten kinderen - ter kennisgeving.
ABB meent dat deze interpretatie, gelet op de zeer ernstige situatie die op dat moment 
bestond en de duidelijke afbakening in de tijd, geen schending van het evenredigheids- of het 
gelijkheidsbeginsel inhoudt.

3. OVERHEIDSOPDRACHTEN

3.1 Aankoop nieuwe of 2dehands traktor – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/200/TD/KS en de raming voor de 
opdracht “Aankoop nieuwe of 2dehands traktor”, opgesteld door de Technische dienst. De 
raming bedraagt € 80.000,00 excl. btw of € 96.800,00 incl. 21% btw
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

4. REGLEMENTEN, BELASTINGEN EN RETRIBUTIES - GOEDKEURING

4.1 Afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen - wijziging - goedkeuring
 
Vanaf 1 april start Limburg.net met de inzameling van de Nieuwe Blauwe pmd-zak.  Hierin 
kunnen voortaan meer soorten plastic verpakkingen meegegeven worden met de huis-aan-huis 
ophaling.
De bepalingen m.b.t. de Omzendbrief i.v.m. asbestinzameling waren reeds grotendeels ingevoerd 
op onze containerpark in het voorjaar van 2020.
Zo dient vanaf toen het asbest verplicht verpakt aan te leveren op het containerpark om 
verspreiding van en blootstelling aan de asbestvezels te vermijden.
Het verpakkings- en beschermingsmateriaal wordt hiervoor te koop aangeboden via alle 
recyclageparken. De burgers betalen 1 euro per stuk buisfolie om de platen in te pakken en 
1 euro voor een mini-bag voor kleine stukken asbest.  Een set beschermingsmateriaal voor 2 
personen kan aangekocht aan 10 euro per stuk.
Daarnaast werd het reglement geactualiseerd n.a.v. nieuwe werkwijzen en regelgeving (zoals bv 
online aanvraag grofvuilophaling aan huis).
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

5. TOEGEVOEGDE AGENDAPUNTEN

5.1 Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: nieuw containerpark
 
We lazen in de pers dat de stad Bree en de gemeente Bocholt de zoektocht herstarten om 
één gezamenlijk containerpark te bouwen en uit te baten. N-VA Bocholt schreef reeds in een 
publicatie dat de kans “groot” zou zijn dat het in Bocholt zou komen te liggen. In hoeverre 
kan de door de Gouverneur aan de Vlaamse Regering voorgestelde regiovorming (waarvan 
onze fractie geen voorstander is), waarbij Bree en Bocholt in een verschillende regio zouden 
terechtkomen, deze plannen doorkruisen?
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5.2 Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: laadpalen elektrische voertuigen
 
Elektromobiliteit zal in de (nabije) toekomst meer en meer aan belang toenemen. Om die reden 
is het noodzakelijk voldoende laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen aanwezig is. Niet 
alleen van onze huishoudens en bedrijven zullen hiertoe initiatief nemen, ook van onze stad 
kan worden verwacht op het vlak van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen de nodige 
inspanningen te leveren (bv. de inplanting van publieke laadpalen op het openbaar domein). 
Graag ontvangen wij een overzicht van de publieke laadpalen die op dit ogenblik reeds op 
Brees grondgebied (Bree centrum + deelkernen) aanwezig zijn en hoeveel laadpalen in de 
komende tijd bijkomend worden voorzien.

5.3 Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: éénrichtingsverkeer Cobbestraat
 
We hebben meermaals een aantal meldingen gekregen dat het éénrichtingsverkeer in de 
Cobbestraat veelvuldig niet zou worden gerespecteerd. Dit zou soms tot gevaarlijke 
verkeerssituaties hebben geleid. Is het stadsbestuur zich van deze frequente inbreuken bewust? 
Zullen hieromtrent maatregelen worden genomen (bv. op vlak van (bijkomende) signalisatie, 
controles…).

#$ondertekening1$#

Voorzitter,
Jordy Kunnen

#$stempel$#
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