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Besluitenlijst gemeenteraad

maandag 7 juni 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, 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: Jos Drykoningen, Gemeenteraadslid

Afwezig: /

Openbaar
1. NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAGEN

1.1 Notulen gemeenteraad van 3 mei 2021 - goedkeuring
De notulen opgesteld volgens de richtlijnen van het DLB, worden goedgekeurd.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

1.2 Zittingsverslag gemeenteraad van 3 mei 2021 - goedkeuring
Het zittingsverslag  opgesteld volgens de richtlijnen van het DLB, wordt goedgekeurd.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2. REGULIERE AGENDAPUNTEN

2.1 Goedkeuring jaarrekening 2020 stad/ocmw
De jaarrekening 2020 van onze stad wordt goedgekeurd. Deze jaarrekening wordt samen met 
dit goedkeuringsbesluit via digitale rapportering ter goedkeuring aan de toezichthoudende 
overheid bezorgd. 
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Met 15 stemmen voor (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, Jordy Kunnen), 8 stemmen 
tegen (Lien Ceyssens, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith Vanaken, Sietse Wils, 
Lambert Neyens, Luc Bloemen), 1 onthouding (Rik Hertogs)

2.2 AGB Jaarrekening NBB 2020 - Goedkeuring
De gemeenteraad keurt de jaarrekening NBB 2020 voor AGB Bree goed. De gemeenteraad 
verleent kwijting aan de bestuurders. 
Met 16 stemmen voor (Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel 
Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Martijn Geerits, Stefan Daniels, Jeff Ceyssens, 
Rik Hertogs, Mathieu Kenis, Elly Langens, Mia Weltjens, Free Bamps, Jo Leenders, Jordy Kunnen), 
8 stemmen tegen (Lien Ceyssens, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith Vanaken, 
Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen)

2.3 Verlenging looptijd AGB lening bij Belfius  - Goedkeuring herbevestiging waarborg
De gemeenteraad gaat akkoord met de verlenging van de looptijd tot 2034 en herbevestigt de 
waarborg over deze nieuwe periode. De voorzitter en de algemeen directeur worden 
gemandateerd het waarborgbesluit te tekenen.
Met 16 stemmen voor (Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel 
Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Martijn Geerits, Stefan Daniels, Jeff Ceyssens, 
Rik Hertogs, Mathieu Kenis, Elly Langens, Mia Weltjens, Free Bamps, Jo Leenders, Jordy Kunnen), 
8 stemmen tegen (Lien Ceyssens, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries Tyskens, Edith Vanaken, 
Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen)

2.4 Toelage - verdeling aan diverse verenigingen 2021 - goedkeuring
De gemeenteraad keurt navolgende toelagen goed van het dienstjaar 2021 met de kredieten 
voorzien in het goedgekeurde meerjarenplan 2021:

6493000/DOM 1/0390 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - subsidie aan 
Breese natuurverenigingen

 SLL € 125,00
Natuurhulpcentrum € 125,00
Natuurpunt Bree € 125,00

 
6493000/DOM 1/0943 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - subsidie aan 
instellingen met gezinshulp

AA Bond € 25,00
Dienst opvanggezinnen € 625,00

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2.5 Vernieuwde toestemmingsaanvraag gebruik drones PZ CARMA - goedkeuring
Aan de politiezone CARMA wordt een principiële toestemming gegeven voor het gebruik van 
mobiele camera’s, in dit geval camera’s gemonteerd aan een drone, op zichtbare wijze, op het 
grondgebied van de gemeente Bree.
Wat de bodycams betreft zijn al de raadsleden akkoord, wat cameragebruik via de drones 
betreft: dit werd goedgekeurd met 21 stemmen voor en 3 stemmen tegen (raadsleden Rik 
Hertogs, Lien Ceyssens en Sietse Wils).
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2.6 Doorverkoop van een bebouwd goed KMO-grond gelegen te Bree Bedrijfsweg 17A (deel van 
perceel 1ste afd sie C nr 333/Z25) door Heidevink-Bree NV aan de VOF "RS GROEP") - 
goedkeuring.
De doorverkoop van een bebouwd goed KMO-grond gelegen te Bree Bedrijfsweg 17A (deel van 
perceel 1ste afd sie C nr 333/Z25) door Heidevink-Bree NV aan de VOF "RS GROEP" met 
maatschappelijke zetel te Peer, Monsstraat 81 (BE0692.790.133), wordt goedgekeurd.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2.7 Aankoop perceel dagrecreatiegrond Geussensstraat - goedkeuring
De gemeenteraad beslist akkoord te gaan tot aankoop van perceel volgens kadaster Bree, 
3e afdeling Beek, sectie B 256/A 43a10ca, aan schattingsprijs € 25.860, en voor de verdere 
afhandeling van het dossier notaris M. Fransman te Bree aan te stellen. De notariële akte 
wordt in een latere fase door de burgemeester en algemeen directeur namens de stad Bree 
ondertekend. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2.8 Ontwerp gemeentelijk rooilijnplan 'Gerkenberg' - voorlopige vaststelling
De gemeenteraad stelt het ontwerp rooilijnplan 'Gerkenberg' dd. 18/11/2019 voorlopig vast, 
zoals opgesteld door landmeter-expert Leo Rutten, namens Landmeters- en Vastgoedexperten 
BVBA, Stationswal 28, 3960 Bree.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2.9 Aanvraag omgevingsvergunning voor het afbreken van een eengezinswoning en het bouwen van 
16 appartementen te Bruglaan 2– beslissing over de zaak van de wegen.
De desaffectatie uit het openbaar domein van het groen gearceerde vak, lot 3, de (onderhandse) 
verkoop van voormeld perceel aan Algemene Onderneming Driesen NV tegen de 
schattingsprijs,  alsook de aanleg van dat perceel vervat  in de aanvraag tot het bekomen van 
een omgevingsvergunning ingediend op 02/03/2021 door Marc Thonissen namens Algemene 
Onderneming Driesen NV, voor het afbreken van een eengezinswoning en het bouwen van 16 
appartementen, te 3960 Bree, Bruglaan 2, op de percelen met kadastrale omschrijving, afdeling 
1 sectie B nrs. 136 N en 137 P, OMV_2020172772 (onze ref. 202150) worden ter goedkeuring 
voorgelegd aan de gemeenteraad.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2.10 Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van bestaande woning en tuinberging en het 
bouwen van een woning, te Cosijnstraat 2 - beslissing over de zaak van de wegen.
De opname bij het openbaar domein van een strook grond, met een oppervlakte zoals 
weergegeven op het rooilijnplan dd. 31/08/2020 opgesteld door LHE bvba Landmeters,  die 
vrij, onbelast en gratis wordt afgestaan aan de stad Bree alsook de nieuwe rooilijnen, zoals 
vervat in het omgevingsvergunningdossier ingediend door Frederique Vandeursen voor het 
slopen van bestaande woning en tuinberging en het bouwen van een woning, te Cosijnstraat 
2, 3960 Bree, op het perceel met kadastrale omschrijving, afdeling 1 sectie B nr.765D, 
OMV_2021028286 (onze ref. 202140), worden ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2.11 Gemeentelijk reglement voor de verkoop van bouwgronden  in gemeentelijke verkavelingen – 
aanpassing reglement van 5 oktober 2020 (in functie van de gemeentelijke verkaveling Dreelveld)
Het gemeentelijk reglement voor de verkoop van bouwgronden in gemeentelijke verkavelingen, 
goedgekeurd door de gemeenteraad op 5 oktober 2020, wordt aangepast en dit nieuwe 
reglement wordt als bijlage bij besluit van heden gevoegd.
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In de hoofdzaak komt het erop neer dat nu zowel rechtspersonen als natuurlijke personen in 
aanmerking komen voor aankoop en dat er meer dan één lot per gezin of per rechtspersoon 
aangekocht mag worden. Onder ‘bewoond’ wordt ook begrepen ‘gehuurd’. Voor ieder nog 
onderhands te verkopen lot in verkaveling Dreelveld blijft de minimumprijs, vastgesteld door de 
gemeenteraad op 5 oktober 2020, gelden. De onderhandse verkoop van  9 resterende percelen 
zal conform met de voorwaarden van dit besluit/reglement aan notaris Myriam Fransman uit 
Bree toegewezen worden.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2.12 Aanwijzing Stadhuistuin als buitenlocatie voor de voltrekking van burgerlijke huwelijken - 
goedkeuring
De gemeenteraad wijst de stadhuistuin aan als buitenlocatie voor de voltrekking van burgerlijke 
huwelijken.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2.13 Ondersteuning van Vlaanderen in bronopsporing en lokaal contactonderzoek door lokale 
besturen: Verderzetten van samenwerkingsovereenkomst voor optie 1 - Goedkeuring en 
bekrachtiging besluit van het college van burgemeester en schepenen - termijnverlenging
Toelichting door de burgemeester Liesbeth Van der Auwera
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 goedgekeurd door het 
Schepencollege op 25 januari 2021 en bekrachtigd door de gemeenteraad op 1 maart 2021.
Deze overeenkomst werd een eerste maal verlengd tot 30 juni 2021, heden ligt een verdere 
verlenging tot 31 augustus 2021 voor.
De gemeenteraad keurt de verderzetting van de aansluiting bij optie 1, namelijk het inzetten 
op preventie, sensibilisering, bronopsporing, analyse clusters, quarantaine-coaching, aandacht 
voor kwetsbare personen en groepen, goed. Hiervoor is een forfaitaire toelage voorzien o.b.v. 
aantal inwoners. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

2.14 Tijdelijke politieverordening voor afsluiting van Stift voor horeca - uitbaters Stift van 8/5/2021 
- 08u tot en met 30/9/2021 - 20u - ter kennisgeving

2.15 Schrijven van Provincie Limburg,  Directie Ondernemen, Landbouw en Platteland d.d. 
21/04/2021, inzake Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Kempen en Maasland, PDPO III, 
goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2020 - ter kennisgeving

3. OVERHEIDSOPDRACHTEN

3.1 Ontwikkeling sportzone Sportlaan en scholencampussite Rode Kruislaan – vaststelling van de 
plaatsingsprocedure en de voorwaarden van de overheidsopdracht  voor diensten- 
prefinanciering, advies en trajectbegeleiding bij één of meerdere gebiedsontwikkelingsproject(en) 
van de stad Bree (Projectbureau).
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De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het bestek en de selectieleidraad 
met referentie 2021/Gebiedsontwikkeling voor de opdracht “Prefinanciering, advies en 
trajectbegeleiding bij één of meerdere gebiedsontwikkelingsproject(en) van de stad Bree” 
opgesteld door Stad Bree. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek 
en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

3.2 Restauratiewerken aan de pastorij van Opitter - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Restauratiewerken 
aan de pastorij van Opitter”, opgesteld door de ontwerper, Architectenburo Erik Martens & 
partners, Heirweg 12 te 3680 Maaseik. 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 Gecoördineerde aankoop groene elektriciteit en aardgas - 2021/207/TD/RM - goedkeuring
De gemeenteraad keurt goed dat de stad Bree het nodige doet om zich te kunnen aansluiten 
en beroepen op de aankoopcentrale Vlaams Energiebedrijf (VEB) voor de plaatsing van 
opdrachten (gas + groene elektriciteit) evenals het OCMW Bree en AGB Bree.
 De gemeenteraad van stad Bree geeft aan het College van Burgemeester en Schepenen 
mandaat om met VEB contracten te sluiten voor de levering van groene elektriciteit en gas 
voor een periode van drie jaren, met ingang vanaf 01/01/2022.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

3.4 N721: Maaseikerbaan en Breeërweg - wegenis en riolering - Goedkeuring verrekening 1
Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 1 van de opdracht “N721: Maaseikerbaan en 
Breeërweg - wegenis en riolering”.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

3.5 N721: Maaseikerbaan en Breeërweg - wegenis en riolering - Goedkeuring verrekening 2
Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 2 van de opdracht “N721: Maaseikerbaan en 
Breeërweg - wegenis en riolering”.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

3.6 N721: Maaseikerbaan en Breeërweg - wegenis en riolering - Goedkeuring verrekening 3
Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 3 van de opdracht “N721: Maaseikerbaan en 
Breeërweg - wegenis en riolering”.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

4. REGLEMENTEN, BELASTINGEN EN RETRIBUTIES - GOEDKEURING

4.1 Gebruiksovereenkomst onthaalouders voor kinderopvanglocatie Schoolstraat 69 - goedkeuring
Goedkeuring gebruiksovereenkomst onthaalouders Ferm voor kinderopvanglocatie Schoolstraat 
69
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
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5. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN - VASTSTELLING AGENDA EN/OF AANDUIDING 
VERTEGENWOORDIGER

5.1 Algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 24 juni 2021 – besluit over 
het mandaat van de gemeenteraad
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van 
de algemene vergadering van Cipal van 24 juni 2021 goedgekeurd. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

5.2 Uitnodiging algemene vergadering DISV Regio Noord-Limburg - 8 juni 2021 om 19.30 uur - ter 
kennisgeving
De raad neemt kennis van de agenda van de algemene vergadering d.d. 8/06/2021 van DISV 
Regio Noord-Limburg. 

5.3 Opdrachthoudende vereniging Limburg.net – algemene vergadering van woensdag 23 juni 2021 
om 18 uur. Agenda en in te nemen standpunten op de algemene vergadering van Limburg.net 
dd. 23 juni 2021
De agendapunten van de Algemene Vergadering van woensdag 23 juni 2021 van de 
Opdrachthoudende Vereniging Limburg.net worden goedgekeurd.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

6. AGENDAPUNTEN VAN FRACTIE VCD

6.1 Punt vanwege de fractie VCD: Door de genomen Corona maatregelen vragen we voor onze 
ondernemers een vermindering van 25% op de onroerende voorheffing
De goedkeuring voor aftrek van een bedrag berekend op 25% van de onroerende voorheffing, 
en dit voor de getroffen ondernemers die door de Covid maatregelen gedwongen werden om 
hun café, winkelruimte of andere te sluiten. 
Verworpen met 1 stem voor (Rik Hertogs), 15 stemmen tegen (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, Jordy Kunnen), 8 onthoudingen (Lien Ceyssens, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries 
Tyskens, Edith Vanaken, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen)

6.2 Punt vanwege de fractie VCD: Betere opstelling en opvolging van tijdelijke signalisatie borden
Door felle windstoten zien we vaak dat signalisatie borden omvallen. 
We vragen voor een snellere interventie om de borden terug te plaatsen. 

6.3 Punt vanwege de fractie VCD: Meer snoeien van bomen in verschillende straten en woonkernen 
van Bree
We kregen het voorbije jaar meldingen dat in verschillende woonkernen de bomen geen of te 
weinig werden bijgewerkt. 
We brengen dit agendapunt naar de gemeenteraad omdat klachten of meldingen van bewoners 
nauwelijks of niet werden gehoord.  

6.4 Punt vanwege de fractie VCD: Openbaarheid van bestuur
Veelal ondervinden we tijdens de gemeenteraad dat we moeilijk antwoord krijgen op onze 
vragen. Sommige vragen zijn misschien politiek geladen waardoor we merken dat jullie met het 
antwoord verstoppertje gaan spelen of lijkt het alsof we een lesje rond de pot draaien hebben 
bijgewoond.
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Het is dan ook aangewezen dat ieder raadslid goed op de hoogte is van onze rechten en de 
rechten van de burger.
- We vragen dan ook meer openheid van bestuur en de goedkeuring om aan ieder raadslid 
een exemplaar van het Praktisch handboek voor gemeenterecht te bezorgen. 
Verworpen met 1 stem voor (Rik Hertogs), 15 stemmen tegen (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, Jordy Kunnen), 8 onthoudingen (Lien Ceyssens, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries 
Tyskens, Edith Vanaken, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen)

6.5 Punt vanwege de fractie VCD: Onderhoud van onze kerkhoven deelkernen door vrijwilligers
Op verschillende plaatsen in Nederland worden de kleinere kerkhoven gelegen in de dorpen of 
deelkernen door vrijwilligers onderhouden. Dit zijn veelal ouderen die wekelijks afspreken om 
samen deze kerkhoven te onderhouden. Het is dan ook kostenbesparend. Ook voor onze 
groendienst geeft dit meer ademruimte en kunnen ze zich nog meer concentreren of inzetten 
op andere locaties, deze nog meer aanscherpen om alzo een nog beter en mooier Bree te 
bekomen. 
- Graag dan ook dit agendapunt ter stemming voor te leggen dat we om een minst het idee 
meenemen en een eerlijke kans te geven om dit te realiseren. 
Verworpen met 9 stemmen voor (Lien Ceyssens, Rik Hertogs, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries 
Tyskens, Edith Vanaken, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen), 15 stemmen tegen (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, Jordy Kunnen)

6.6 Punt vanwege fractie VCD: Beter onderhoud van onze zebrapaden
Zoals iedereen kan zien zijn de zebrapaden die dienen voor een veilige oversteek van en naar 
school op verschillende plaatsen gedeeltelijk onzichtbaar. 
- We vragen ter stemming om al de zebrapaden in Bree binnen een zeer korte periode van 
een goed en tijdig onderhoud te voorzien.
Verworpen met 9 stemmen voor (Lien Ceyssens, Rik Hertogs, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries 
Tyskens, Edith Vanaken, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen), 15 stemmen tegen (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, Jordy Kunnen)

7. TOEGEVOEGDE AGENDAPUNTEN

7.1 Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: stand van zaken processierupsbestrijding
We kennen allemaal de ongemakken die de processierups met zich meebrengen. Graag 
ontvangen wij een stand van zaken in de processierupsbestrijding.

7.2 Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: zicht op meerkosten centrumwerken
Graag ontvangen wij een overzicht van de meerkosten die de (i) bijkomende-, (ii) herstellings-, 
(iii) verbeterings- en/of (iv) onvoorziene meerwerken in het kader van de herinrichting van het 
centrum hebben veroorzaakt. Worden deze meerkosten gedragen door de Stad of door de 
aannemer?

7.3 Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: jeugdhuis Olympia
Een deel van de cafetaria aan de sporthal in Bree (Olympia) staat nog steeds leeg. Onze 
fractie heeft in het verleden al aangedrongen een invulling te geven aan de leegstaande 
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Olympia. Met de zomer in het vooruitzicht lijkt het ons aangewezen dat de Olympia nu reeds 
voor jeugdactiviteiten wordt ingericht.

Voorstel tot beslissing
De gemeenteraad beslist dat de Olympia met ingang van 28 juni 2021 als jeugdhuis wordt 
ingericht.
Verworpen met 9 stemmen voor (Lien Ceyssens, Rik Hertogs, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries 
Tyskens, Edith Vanaken, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen), 15 stemmen tegen (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, Jordy Kunnen)

7.4 Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: volkstuintjes Gerdingen
We krijgen klachten dat de volkstuintjes in Gerdingen er verloederd bijliggen en dat er geen 
acties worden ondernomen om de gebruikers van deze tuintjes op hun verantwoordelijkheden 
(bv. bijhouden onkruid) te wijzen en dat de gemeenschappelijke delen er slecht bijliggen.
 
Voorstel tot beslissing
De gemeenteraad beslist dat de nodige maatregelen worden genomen opdat de volkstuintjes 
in Gerdingen in goede toestand worden gehouden.
Verworpen met 9 stemmen voor (Lien Ceyssens, Rik Hertogs, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries 
Tyskens, Edith Vanaken, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen), 15 stemmen tegen (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, Jordy Kunnen)

7.5 Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Houborn
De nieuwe sportcampus is een zeer goede zaak. Bree verdient een goede en degelijke 
sportaccommodatie. Na het verschijnen van het artikel over de sportcampus in Het Belang van 
Limburg werden we echter door een aantal verontruste bewoners van de Houborn 
gecontacteerd. Zij betreuren dat zij via de krant moesten vernemen dat hun woningen zouden 
worden afgebroken en door nieuwe woningen zouden worden vervangen en dat zij niet op 
voorhand persoonlijk werden gecontacteerd. 

Betreurt het stadsbestuur ook dat de bewoners niet op voorhand persoonlijk werden 
gecontacteerd?

#$ondertekening1$#

Voorzitter,
Jordy Kunnen

#$stempel$#

 


		2021-06-10T11:32:49+0200
	BREE
	Jordy Kunnen (Signature)
	Voorzitter




