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Notulen gemeenteraad 
 

 

Zitting van 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: / 

 

De voorzitter opent de vergadering om 19u30. 
 

Jordy Kunnen is voorzitter vanaf punt 2.1. 

 

OPENBAAR 

NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAGEN 

1. Notulen gemeenteraad van 1 februari 2021 - goedkeuring 

SAMENVATTING 

De notulen opgesteld volgens de richtlijnen van het DLB, worden goedgekeurd. 

REGELGEVING 

De gemeenteraad: 

Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 
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Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 

bestuurshandelingen; 

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018; 

OVERWEGING 

Gelet op artikelen 32, 74, 277 en 278 van het Decreet over het Lokaal Bestuur met betrekking 

tot de verslaggeving en notulen van de gemeenteraad en OCMW-raad; 

Overwegende dat de notulen in chronologische volgorde alle onderwerpen vermelden die de 

raad besprak, met de beslissingen en het resultaat van de stemming. De goedkeuring door de 

raad en de ondertekening door de voorzitter en de algemeen directeur verleent het stuk 

authenticiteit; 

Overwegende dat de algemeen directeur verantwoordelijk is voor de opmaak en het bewaren 

van de notulen en van het zittingsverslag, dat laatste mag via audio-en/of visuele drager 

gebeuren; 

STEMMING 

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) 

BESLUIT:  

Art. 1: De notulen van de gemeenteraad van 1 februari 2021, opgesteld volgens de richtlijnen 

van het DLB, worden goedgekeurd. 

Art. 2: De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing. 

2. Zittingsverslag gemeenteraad van 1 februari 2021 - goedkeuring 

SAMENVATTING 

Het zittingsverslag  opgesteld volgens de richtlijnen van het DLB, wordt goedgekeurd. 

REGELGEVING 

De gemeenteraad: 

Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 

bestuurshandelingen; 

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 
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Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018; 

OVERWEGING 

Gelet op artikelen 32, 74, 277 en 278 van het Decreet over het Lokaal Bestuur met betrekking 

tot de verslaggeving en notulen van de gemeenteraad en OCMW-raad; 

Overwegende dat volgens de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaanderen 

het schriftelijk zittingsverslag een selectie bevat van wat er is gebeurd tijdens de openbare 

vergadering. Het vermeldt alle besproken onderwerpen en de essentie van de tussenkomsten 

en van de mondeling en schriftelijk gestelde vragen. De goedkeuring door de raad en de 

ondertekening door de voorzitter en de algemeen directeur verleent het stuk authenticiteit; 

Overwegende dat de algemeen directeur verantwoordelijk is voor de opmaak en het bewaren 

van de notulen en van het zittingsverslag, dat laatste mag via audio-en/of visuele drager 

gebeuren; 

STEMMING 

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) 

BESLUIT:  

Art. 1: Het zittingsverslag van de gemeenteraad van 1 februari 2021, opgesteld volgens de 

richtlijnen van het DLB, wordt goedgekeurd. 

  

Art. 2: De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing. 

REGULIERE AGENDAPUNTEN 

3. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad (via akte van voordracht) 

SAMENVATTING 

De voorgedragen kandidaat-voorzitter, gemeenteraadslid Jordy Kunnen, wordt verkozen 

verklaard als voorzitter van de gemeenteraad met ingang van heden 1 maart 2021. 

REGELGEVING 

De gemeenteraad; 

Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 

bestuurshandelingen; 
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Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018; 

OVERWEGING 

Overwegende dat de akte van voordracht (en bijlagen) van kandidaat-voorzitter op naam 

van Jordy Kunnen door de algemeen directeur op 19/02/2021 werd ontvangen, binnen de 

voorgeschreven termijn van minimum acht dagen voor de vergadering van de gemeenteraad 

waarop de verkiezing van de voorzitter zal plaats vinden. De akte is ontvankelijk. 

Overwegende dat de algemeen directeur de akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter 

per digitale weg overhandigd heeft aan de wnd. voorzitter van de vergadering en dat deze, 

samen met de andere dossiers van de gemeenteraad van 1/03/2021 per 19/02/2021 ter 

inzage is van de raadsleden via het e-notulensysteem; 

Overwegende dat de wnd. voorzitter van de vergadering heeft vastgesteld dat de akte van 

voordracht van kandidaat-voorzitter werd ondertekend door meer dan de helft van de 

verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen of na opvolging de raad zetelen 

en door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat 

werden verkozen, of na opvolging n de raad zetelen, en daarmee de ontvankelijkheid van de 

akte kan bevestigen; 

Overwegende dat uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat de voorgedragen kandidaat 

voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden; 

Overwegende dat de kandidaat-voorzitter de voorgeschreven eed als gemeenteraadslid heeft 

afgelegd en er geen specifieke eed als voorzitter van de gemeenteraad dient afgelegd te 

worden; 

Overwegende dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter geen melding maakt van de 

einddatum van het mandaat en er dus geen opvolger aangeduid wordt; 

BESLUIT:  

Art. 1   Akte te nemen van de tijdig overhandigde en ontvankelijke akte van voordracht van 

de kandidaat-voorzitter. 

Art. 2   De voorgedragen kandidaat-voorzitter, gemeenteraadslid Jordy Kunnen, wordt verkozen 

verklaard als voorzitter van de gemeenteraad met ingang van heden 1 maart 2021. 

Art. 3    De bepalingen van Deel 2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald 

deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing. 

4. 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 

SAMENVATTING 

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. 
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5. 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. 

SAMENVATTING 

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.  

REGELGEVING 

De gemeenteraad: 

Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 

bestuurshandelingen; 
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Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een 

subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de 

COVID-19-pandemie te versterken. 

VOORWERP EN MOTIVERING 

In de  fase van de COVID-19-crisis waarin we ons momenteel bevinden, is een cruciale rol 

weggelegd voor contactonderzoek en bronopsporing.  

• Bij contactonderzoek wordt gezocht met wie een besmet iemand nauw contact heeft 

gehad. Hier is de snelheid van de contacttracing belangrijk.  Het is de bedoeling om 

zoveel mogelijk mensen te bereiken die in contact zijn gekomen met besmette personen. 

Zij krijgen advies over hoe ze zich kunnen beschermen en welke maatregelen ze kunnen 

nemen om anderen te beschermen. Dat vermijdt een mogelijke (nieuwe) toename van 

het aantal patiënten. 

• Bij bronopsporing wordt gezocht van wie de besmette persoon zelf de besmetting heeft 

opgelopen. Bronopsporing heeft als voordeel dat heel gericht kan gezocht worden waar 

de besmettingen vandaan komen en de lokale besturen als beleidsmakers heel gericht 

maatregelen (preventie, sensiblisering, handhaving) kunnen nemen. 

Ter ondersteuning van de centrale contactopsporing heeft de Vlaamse Regering op 16 oktober 

2020 de lokale besturen gemobiliseerd om complementair in te zetten op preventie, 

sensibilisering, bronopsporing, quarantaine-coaching en lokaal contactonderzoek. 

De contouren werden verder uitgewerkt in het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 

2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing 

ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken. 

Wat de aard van de engagementen betreft, kunnen lokale besturen in het kader van het besluit 

van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 kiezen tussen de volgende opties: 

• Optie 1: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching 

• Optie 2: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing, quarantainecoaching 

én  aanvullend lokaal contactonderzoek. 

De lokale besturen werken in al deze opdrachten ondersteunend en/of aanvullend op de 

werking van de COVID-19-teams binnen de zorgraden alsook op de werking van de centrale 

contactcenters.  

De lokale besturen worden gesubsidieerd voor het opnemen van complementaire engagementen 

als volgt : 

• De gemeenten die inzetten op optie 1 (preventie, sensibilisering, bronopsporing, analyse 

van clusters, quarantaine-coaching en aandacht voor kwetsbare personen of groepen) 

krijgen een forfaitaire subsidie van 0,125 euro per inwoner per maand voor maximum 

5 maanden (ten vroegste start op 1 november 2020 – uiterlijk tot 31 maart 2021); 

• De gemeenten die inzetten op optie 2 (voorgaande engagementen optie 1 + aanvullend 

lokaal contactonderzoek) krijgen voorgaande forfaitaire subsidie en daarnaast nog een 

variabele subsidie van 100 euro per afgehandeld ticket/werkorder van een nieuwe 
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indexpatiënt, inclusief de werkorders/tickets van een evenwaardig aantal hoog 

risicocontacten. 

• Periode : ten vroegste vanaf 1 november 2020 tot uiterlijk 31 maart 2021. 

De gemeente wil, na overleg met alle betrokken diensten, complementair inzetten op optie 1. 

Hiertoe wordt door de gemeente een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met het Vlaams 

Agentschap Zorg en Gezondheid. 

Bij deze samenwerkingsovereenkomst worden volgende documenten als bijlage gevoegd : 

• Afsprakennota waarin de gemeente, in overleg met de COVID-19-teams haar 

engagementen die zij in het kader van de samenwerkingsovereenkomst zal 

uitvoeren,  concreet omschrijft; 

• De nodige verwerkersovereenkomst(en) zoals voorzien op www.vlaanderenhelpt.be; 

• De contactlijsten m.h.o. op het aanvragen van de nodige accounts op deze 

engagementen te kunnen uitvoeren; 

• In voorkomend geval, de nodige protocollen zoals voorzien op www.vlaanderenhelpt.be. 

Het opnemen van deze engagementen geschiedt met inachtneming van de bescherming van 

de privacy van de burgers, zoals onder meer gewaarborgd door de algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG). 

De gemeente zorgt voor de nodige capaciteit en middelen om dit engagement kwaliteitsvol op 

te nemen.  

De engagementen die de gemeente opneemt, doen geen afbreuk aan de engagementen die 

de gemeente in de bestrijding van de coronapandemie reeds opgenomen worden binnen de 

werking van de ELZ.  Integendeel, ze zijn bedoeld om deze werking nog te versterken. 

OVERWEGING 

Artikel 191 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie verankert het 

voorzorgsbeginsel in het kader van het beheer van internationale gezondheidscrisissen en van 

de actieve voorbereiding van zulke potentiële crisissen.  Dit beginsel houdt in dat, wanneer 

een ernstig risico hoogstwaarschijnlijk werkelijkheid zal worden, het aan de overheid is om 

dringende en voorlopige maatregelen te nemen; 

Gelet op de oproep van de Vlaamse Regering van 16 oktober 2020, verankerd in het besluit 

van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de 

lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie 

te versterken, aan alle Vlaamse gemeenten om aanvullend en ondersteunend aan de reeds 

bestaande initiatieven bijkomende engagementen op te nemen in deze strijd; 

Gelet op de stijgende besmettingsgraad in Vlaanderen; 

De complementaire engagementen worden opgenomen in het kader van de bestrijding van de 

COVID-19-pandemie, meer in het bijzonder in het kader van het verder beheersen van de 

tweede golf en het proberen vermijden van een derde golf. 

Een en ander vergt dat de gemeente zo snel mogelijk met haar engagementen kan opstarten, 

zodat geen kostbare tijd verloren gaat. 
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Om te kunnen op opstarten is de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met 

bijlagen vereist.  Op basis daarvan ontvangt de gemeente tevens de nodige accounts voor van 

de verschillende platformen. 

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, die niet toeliet te wachten tot de eerstvolgende 

gemeenteraad omwille van de noodzaak om engagementen onmiddellijk te kunnen opnemen. 

Dat de hoogdringendheid blijkt uit de epidemiologische resultaten voor Vlaanderen, die van 

dag op dag evolueren. 

Gelet op de voornoemde hoogdringendheid, nam het college van burgemeester reeds het 

besluit tot ondertekening van de voorliggende samenwerkingsovereenkomst en bijlagen op 25 

januari 2021. 

Zij deed dit onder voorbehoud van bekrachtiging door de eerstvolgende gemeenteraad waarop 

dit dossier rechtsgeldig kan worden geagendeerd. 

FINANCIËLE IMPACT 

Het betreft een toelage. 

BESLUIT:  

Art. 1: De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 

november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en 

bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken. 

Art. 2: De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van het college van 25/1/21 aangaande de 

goedkeuring van de voorgelegde samenwerkingsovereenkomst met bijlagen. 

Art. 3: De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing. 
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6. Minnelijke beëindiging pacht Janssen Mathieu m.b.t. de percelen, kadastraal gekend als 

Bree, 3de Afd sectie A 14 F met oppervlakte 1ha42a90ca - goedkeuring. 

REGELGEVING 

De gemeenteraad; 

Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 

bestuurshandelingen; 

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018; 

Gelet op de pachtwetgeving; 

VOORWERP EN MOTIVERING 

Gelet op het schrijven vanwege dhr. Janssen dd. 16 november 2020 waarin hij stelt de pacht 

m.b.t. het perceel, kadastraal gekend als 3de Afd sectie A 14 F met oppervlakte 1ha42a90ca, 

te willen beëindigen; 

OVERWEGING 

Overwegende dat het, mede gelet op de leeftijd van dhr. Janssen en het ontbreken van 

pachtovernemers, aangewezen is om de pacht in casu minnelijk te beëindigen; 

Dat hiertoe een overeenkomst werd voorbereid, waarbij de pacht op heden worden beëindigd 

en de uittredingsvergoeding wordt begroot op de nog verschuldigde pachtgelden van 2021, 

zodoende dat er in feite aan schuldvergelijking kan worden gedaan; 

Dat deze overeenkomst dan ook wordt goedgekeurd, dat deze deel zal uitmaken van dit besluit 

en dat deze zal worden overgemaakt aan dhr. Janssen ter ondertekening; 

STEMMING 

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) 

BESLUIT:  

Art. 1:  Goedkeuring te verlenen inzake de overeenkomst tot minnelijke beëindiging van de 

pacht, op naam van dhr. Janssen Mathieu, voor de percelen gekend als Bree, 3e Afd., sectie 

A, nr. 14F. D. De overeenkomst maakt integraal deel uit van dit besluit. 

Art. 2: De overeenkomst ter ondertekening over te maken aan dhr. Janssen Mathieu, wonende 

te 3960 Bree,  Kleinstukkenstraat 7. 
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Art. 3: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering 

van dit besluit en de ondertekening van voormelde overeenkomst. 

Art. 4: De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing. 
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7. 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. 

REGELGEVING 

 De gemeenteraad; 

Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 

bestuurshandelingen; 

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018; 

Gelet op de pachtwetgeving; 

VOORWERP EN MOTIVERING 
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Gelet op de pachtovereenkomst met dhr. Langens Lambert m.b.t. de percelen, kadastraal gekend 

als 3de Afd sectie A nrs. 15T, 15S, 15R en ex nr.15P met een totale oppervlakte van 

3ha47a83ca; 

Gelet op het overlijden van dhr. Langens Lambert, zonder dat er erfgenamen zijn die landbouwer 

zijn in hoofd- of bijberoep; 

Gelet op de brieven die reeds aan de erfopvolgers van dhr. Langens Lambert werden verzonden 

in november 2020; 

OVERWEGING 

Overwegende dat de erfopvolgers van dhr. Langens Lambert de percelen die door hem werden 

gepacht, reeds lange tijd laten bewerken door een loonwerker; 

Dat echter geen van de erfopvolgers van dhr Langens Lambert echter  landbouwer zijn in 

hoofd- of bijberoep, hetgeen een vereiste betreft om een pachtovereenkomst over te kunnen 

nemen; 

Dat dit in feite een wederrechtelijke toestand betreft; 

Overwegende dat de gepachte percelen bovendien zijn gelegen in natuurgebied (vengebied); 

Dat deze gronden kunnen worden aangewend om het Klimaatplan van de stad Bree uit te 

voeren (aanplanten als bos /ven/); 

Overwegende dat de erfvolgers van dhr Langens Lambert reeds in november 2020 werden 

aangeschreven om het voornemen tot beëindiging van de pacht mee te delen; 

Dat de erfopvolgers hierop niet hebben gereageerd, zodoende dat kan worden aangenomen 

dat zij zich stilzwijgend akkoord verklaren met de beëindiging van de pacht; 

Overwegende dat er een overeenkomst in die zin werd opgemaakt, die deel uitmaakt van dit 

besluit en die zal worden overgemaakt aan de erfopvolgers van dhr Langens Lambert ter 

ondertekening; 

Dat deze overeenkomst dan ook dient te worden goedgekeurd; 

STEMMING 

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) 

BESLUIT:  

Art. 1:  Goedkeuring te verlenen inzake de overeenkomst tot  beëindiging van de pacht, op 

naam van dhr. Langens Lambert, voor de percelen gekend als Bree, 3e Afd., sectie A, nr. 15 

ex P, 15 R, 15 S en 15 T. De overeenkomst maakt integraal deel uit van dit besluit. 



 GR Notulen - 40 

 

Art. 2: De overeenkomst ter ondertekening over te maken aan de erfopvolgers van dhr. Langens 

Lambert. 

Art. 3:  Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast tot verdere uitvoering van 

dit besluit en tot ondertekening van de overeenkomst. 

Art. 4: De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing. 
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8. 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. 

REGELGEVING 

De gemeenteraad; 

Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 

bestuurshandelingen; 

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018; 
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VOORWERP EN MOTIVERING 

Gelet op het schrijven vanwege notaris Bart Van der Meersch, dd. 22/01/2021 waarin hij vraagt 

goedkeuring te verlenen aan de voorgenomen vestiging van een recht van opstal op het 

gebouw, gelegen te 3960 Bree, Industrieterrein Kanaal Noord 1155; 

OVERWEGING 

Overwegende dat de besloten vennootschap ANTOS, met zetel te Peer, Bedrijfsstraat 15, op 

07/08/2018 onder meer navolgend onroerend goed aangekocht: Stad Bree, 1ste Afd. een 

werkplaats op en met grond, en alle verdere aanhorigheden, gestaan en gelegen 

“Industrieterrein Kanaal-Noord 1155”, gekadastreerd sectie A nummer 320/C/P0000, voor een 

oppervlakte van 05 hectaren 76 aren 13 centiaren; 

Dat de besloten vennootschap Antos thans een opstalrecht wenst te verlenen aan de naamloze 

vennootschap “SMEETS EN ZONEN”, met zetel te Peer, Bedrijfsstraat 15, voor de installatie en 

het gebruik van een photovoltaïsch systeem op het dak van voorbeschreven gebouw (zie plan 

in bijlage) en dit voor een termijn van 50 jaar; 

Dat de voormelde eigendomstitel dd. 07/08/2018 vermeldt dat er door de gemeenteraad 

goedkeuring dient te worden verleend voor "Het geheel of gedeeltelijk vervreemden, verhuren, 

in bruikleen geven of ter beschikking van derden stellen van de grond en gebouwen."; 

Dat het gepast voorkomt om akkoord te gaan met voormelde vestiging van het recht van 

opstal; 

STEMMING 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT:  

Art. 1. Er wordt goedkeuring verleend aan het voorgenomen opstalrecht, voor een termijn van 

50 jaar, met het oog op de installatie en het gebruik van een photovoltaïsch systeem op het 

dak van de werkplaats op en met grond, gestaan en gelegen “Industrieterrein Kanaal-Noord 

1155”, gekadastreerd sectie A nummer 320/C/P0000. 

Art. 2. Een kopij van dit besluit zal worden overgemaakt aan Notaris Bart Van der Meersch, 

kantoor houdende te 3960 Bree, Opitterkiezel 50. 

Art. 3.  De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing. 

9. Doorverkoop van een gedeelte van een nijverheidsgebouw, gestaan en gelegen aan de 

"Kluitshofweg 11", door NV EURO THERMO aan BV DAVESDAK - Goedkeuring. 

REGELGEVING 

De gemeenteraad; 

Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 
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Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 

bestuurshandelingen; 

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018; 

VOORWERP EN MOTIVERING 

Gelet op het schrijven vanwege Notaris Bart Van Der Meersch dd. 09.02.2021 waarin hij vraagt 

goedkeuring te verlenen aan de geplande doorverkoop van een gedeelte van een 

nijverheidsgebouw, gestaan en gelegen aan de "Kluitshofweg 11", door NV EURO THERMO aan 

BV DAVESDAK; 

OVERWEGING 

Overwegende dat op 25/06/1965 voor Notaris Marc Fransman een akte werd verleden m.b.t. 

de aankoop door Euro Thermo NV, van de stad Bree van navolgend goed: Bree, 2e Afd.: een 

gedeelte van een nijverheidsgebouw, gestaan en gelegen aan de “Kluitshofweg 11”, thans ten 

kadaster gekend als sectie B nummer 0650W2P0000, groot volgens meting en volgens recent 

kadaster vier aren zevenenzestig centiaren (04a 67ca); 

Dat in de hoger vermelde aankoopakte letterlijk vermeld staat hetgeen volgt: "4.- Zonder 

uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de gemeente-verkoopster zal de vennootschap-

koopster het bij deze gekochte niet aan derden mogen vervreemden, verhuren of onderhands 

in gebruik geven."; 

Overwegende dat de naamloze vennootschap Euro Thermo nu het voormelde goed wenst door 

te verkopen aan de besloten vennootschap “DAVESDAK”, met zetel te 3670 Oudsbergen, Ywan 

van Cortenbachstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 

0844.451.613; 

Dat het te verkopen goed zal gebruikt worden voor volgende activiteit: constructieplaats / 

atelier en uitoefening van dakwerken; 

Dat gelet op de tewerkstelling en de ondernemingszin en het aanmoedigen van 

bedrijfseconomische activiteit in Bree kan worden ingestemd met de voorgenomen doorverkoop; 

STEMMING 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT:  

Art. 1: Goedkeuring te verlenen inzake de verkoop door naamloze vennootschap EURO THERMO, 

met zetel te Bree, Kluitshofweg 14 aan de besloten vennootschap “DAVESDAK”, met zetel te 

3670 Oudsbergen, Ywan van Cortenbachstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister 

onder nummer 0844.451.613 van volgend onroerend goed: 

- Een gedeelte van een nijverheidsgebouw, gestaan en gelegen aan de “Kluitshofweg 11”, thans 

ten kadaster gekend als sectie B nummer 0650W2P0000, groot volgens meting en volgens 

recent kadaster vier aren zevenenzestig centiaren (04a 67ca). 
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Art. 2: De betrokken voorwaarden uit de oorspronkelijke verkoopakte, verleden voor Notaris 

Marc Fransman dd. 25/06/1965, dienen overgenomen te worden in de nieuwe akte van 

verkoop. 

Art. 3: Dit besluit over te maken aan Notaris Bart Van Der Meersch, kantoor houdende te Bree, 

Opitterkiezel 50. 

Art. 4: De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing. 

10. Verkaveling Keyartstraat – notariële ontwerpakte van verkoop grondperceel aan Nijskens 

consoorten – goedkeuring 

REGELGEVING 

De gemeenteraad; 

Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 

bestuurshandelingen; 

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018; 

OVERWEGING 

Gelet op het schrijven d.d. 17 februari 2021 van notaris Bart Van Der Meersch uit Bree, waarin 

hij het verzoek stelt om met betrekking tot de verkaveling Keyartstraat via gemeenteraadsbesluit 

een stuk restgrond te verkopen aan consoorten Nijskens; 

Overwegende dat in de omgevingsvergunning, d.d. 7 oktober 2019, tot verkavelen van deze 

gronden deze aankoop van perceel 426/B2, ongeveer 37m² (37ca) groot, door consoorten 

Nijskens als last werd opgelegd; 

Dat daarvoor een notariële akte moet worden verleden alvorens het verkavelingsattest kan 

worden verleden; 

Gelet op de schattingsprijs, die voor deze restgrond op 4.625,00€ (125€/m²) werd bepaald, 

door landmeter-expert Mathieu Rutten uit Bree; 

Gelet op de door de notaris bijgevoegde ontwerp-akte van verkoop, die aan dit besluit gehecht 

zal worden; 

STEMMING 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
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BESLUIT:  

Art. 1: Wordt goedgekeurd: het ontwerp van notariële akte, opgesteld door notaris Bart Van 

Der Meersch, tot de verkoop van 37 centiare grond aan consoorten Nijskens (m.b.t. dossier 

verkaveling Keyartstraat), het ontwerp van akte wordt aangehecht aan dit besluit. 

Art. 2: De bepalingen van Deel 2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald deze 

inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing. 
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OVERHEIDSOPDRACHTEN 

11. Levering van materialen voor realisatie fonteintechnieken Vrijthof - goedkeuring 

gunningswijze en lastvoorwaarden 

SAMENVATTING 

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. 

REGELGEVING 

De Gemeenteraad: 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de 

inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd 

bij het decreet van 2 juni 2006 en latere wijzigingen; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, 

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot 

en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 

concessies, en latere wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° 

a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet); 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°; 

Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op de nog geldende bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

OVERWEGING 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Levering van materialen voor realisatie 

fonteintechnieken Vrijthof” een bestek met nr. 2021/165/TD/TH werd opgesteld door de 

Technische dienst; 

Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 

* Perceel 1 (Levering van een bouwset van 18 RGB  ledspots met doorvoer voor spuitkop; 

incl.  specifieke elektrische aansluittoebehorens.), raming: € 18.000,00 excl. btw of € 21.780,00 

incl. 21% btw; 

* Perceel 2 (Levering van een aansturingsmodule), raming: € 2.000,00 excl. btw of € 2.420,00 

incl. 21% btw; 

* Perceel 3 (Levering van een internetconnector voor aansturingsmodule), raming: € 500,00 

excl. btw of € 605,00 incl. 21% btw; 

* Perceel 4 (Leveren van 18 fonteinspuitkoppen), raming: € 650,00 excl. btw of € 786,50 incl. 

21% btw; 

* Perceel 5 (Levering van montagebeugels voor spuitkoppen), raming: € 1.100,00 excl. btw of 

€ 1.331,00 incl. 21% btw; 

* Perceel 6 (Levering van 10 led - verlichte borrelspots), raming: € 600,00 excl. btw of € 726,00 

incl. 21% btw; 

* Perceel 7 (Levering van een tussenschakelapparaat DMX / borrelspots), raming: € 250,00 

excl. btw of € 302,50 incl. 21% btw; 

* Perceel 8 (Levering van materialen voor de waterleidingen), raming: € 3.300,00 excl. btw of 

€ 3.930,00 incl. btw; 

* Perceel 9 (Levering van montagematerialen), raming: € 300,00 excl. btw of € 363,00 incl. 

21% btw; 

* Perceel 10 (Levering van doorvoerdichtingen), raming: € 300,00 excl. btw of € 363,00 incl. 

21% btw; 

* Perceel 11 (Levering van elektrische componenten), raming: € 1.200,00 excl. btw of € 1.452,00 

incl. 21% btw; 
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* Perceel 12 (Levering van 20 herstelstukken voor bestaande regelkleppen), raming: € 1.000,00 

excl. btw of € 1.210,00 incl. 21% btw; 

* Perceel 13 (Levering van rvs roosterwerk ), raming: € 600,00 excl. btw of € 726,00 incl. 21% 

btw; 

* Perceel 14 (Levering van een luchtdroogtoestel), raming: € 500,00 excl. btw of € 605,00 incl. 

21% btw; 

* Perceel 15 (Levering van 2 pompen ter vervanging van bestaande), raming: € 4.700,00 excl. 

btw of € 5.687,00 incl. 21% btw; 

* Perceel 16 (Levering van 2 frequentieregelaars ter vervanging van bestaande), raming: 

€ 1.700,00 excl. btw of € 2.057,00 incl. 21% btw; 

Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 36.700,00 excl. 

btw of € 44.344,00 incl. btw; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 

FINANCIËLE IMPACT 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 

2021, op budgetcode 2240007/DOM 1/0200 (actie / raming AC000029/MJP001020) ; 

STEMMING 

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) 

BESLUIT:  

Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/165/TD/TH en de raming 

voor de opdracht “Levering van materialen voor realisatie fonteintechnieken Vrijthof”, opgesteld 

door de Technische dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek 

en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming 

bedraagt € 36.700,00 excl. btw of € 44.344,00 incl. btw. 

Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking. 

Art. 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021, op 

budgetcode 2240007/DOM 1/0200 (actie / raming AC000029/MJP001020). 

Art. 4: De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing. 
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12. Overlagingen, bestrijkingen en plaatselijke herstellingen asfalt 2021 – goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze 

SAMENVATTING 

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.  

REGELGEVING 

De Gemeenteraad: 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de 

inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd 

bij het decreet van 2 juni 2006 en latere wijzigingen; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, 

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot 

en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 

concessies, en latere wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op de nog geldende bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

OVERWEGING 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Overlagingen, bestrijkingen en plaatselijke 

herstellingen asfalt 2021” een bestek met nr. 2021/166/TD/KS werd opgesteld door de 

Technische dienst; 
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Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 214.876,00 excl. btw of 

€ 259.999,96 incl. 21% btw (€ 45.123,96 Btw medecontractant); 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare 

procedure; 

FINANCIËLE IMPACT 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 

2021, op budgetcode 2241007/DOM 1/0200 (actie / raming AC000039/MJP001089)  

STEMMING 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT:  

Art. 1: 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. De raming bedraagt € 214.876,00 excl. btw of € 259.999,96 incl. 21% 

btw (€ 45.123,96 Btw medecontractant). 

Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 

Art. 3: De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

Art. 4: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021, op 

budgetcode 2241007/DOM 1/0200 (actie / raming AC000039/MJP001089). 

Art. 5: De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing. 

13. Aankoop en leveren van signalisatieborden en aanverwante producten - goedkeuring 

lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's 

SAMENVATTING 

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. 

REGELGEVING 

De gemeenteraad; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, 

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
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Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot 

en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken,leveringen en diensten en 

concessies, en latere wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° 

a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet) en artikel 

57 en artikel 43; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°; 

Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 

bestuurshandelingen; 

Gelet op de nog geldende bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

OVERWEGING 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop en leveren van signalisatieborden 

en aanverwante producten” een bestek met nr. 2021/173/TD/KS werd opgesteld door Stad 

Bree; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 12 396,69 excl. btw of 

€ 15 000,00 incl. btw per jaar en € 45 000,00 incl. btw voor 3 jaar; 

Overwegende dat de opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 1 jaar, maximaal 

verlengbaar met 2 jaar; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 

Overwegende dat huidige opdracht wordt gesloten door middel van een raamovereenkomst 

met meerdere deelnemers en dat niet alle voorwaarden in de raamovereenkomst zijn bepaald. 

De deelnemers zullen opnieuw in mededinging gesteld worden; 

Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht 

niet beschikte over de exact benodigde hoeveelheden; 

Overwegende dat wordt voorgesteld om de plaatsingsprocedure op te starten en de 

uitnodigingen tot offerte op 8 maart 2021 te verzenden; 
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Overwegende dat 25 maart 2021 om 10.00 uur wordt voorgesteld als limietdatum voor het 

indienen van de offertes; 

FINANCIËLE IMPACT 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 

2021, op budgetcode 2250007/DOM 1/0200 (actie / raming AC000039/MJP000561) en in het 

budget van de volgende jaren;  

STEMMING 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT:  

Art. 1      Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/173/TD/KS en de raming 

voor de opdracht “Aankoop en leveren van signalisatieborden en aanverwante producten”, 

opgesteld door Stad Bree. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek 

en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. 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. 

Art. 2      Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking. 

Art. 3      Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking: 

- Trafiroad nv, Nieuwe Dreef 17 te 9160 Lokeren; 

- Signco bvba, Jozef De Blockstraat 74 te 2830 Willebroek; 

- VVS nv, Veldstraat 107 te 3500 Hasselt; 

- Wayfinding België BV, Burchtstraat 2/002 te 2470 Retie; 

- CANT WEGSIGNALISATIE NV, Gasthuishoevestraat 39-41 te 2170 Merksem; 

- E.C.S. Signalisatie bvba, Esperantolaan 7a te 3300 Tienen. 

Art. 4      De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 25 maart 2021 om 10.00 

uur. 

Art. 5      De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021, op 

budgetcode 2250007/DOM 1/0200 (actie / raming AC000039/MJP000561) en in het budget 

van de volgende jaren. 

Art. 6       De bepalingen van Deel 2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald 

deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing. 

14. Ontwerp en aanleg skatepark Boneput - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

SAMENVATTING 

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). 
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REGELGEVING 

De Gemeenteraad: 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de 

inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd 

bij het decreet van 2 juni 2006 en latere wijzigingen; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, 

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot 

en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht; 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 

concessies, en latere wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41, §1, 2° 

(het geraamde bedrag excl. btw overschrijdt de drempel van € 750.000,00 niet); 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op de nog geldende bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

OVERWEGING 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Ontwerp en aanleg skatepark Boneput” een 

bestek met nr. 2021/174/TD/KS werd opgesteld door de Technische dienst; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 140.495,00 excl. btw of 

€ 169.998,95 incl. 21% btw (€ 29.503,95 Btw medecontractant), en dat het maximale 

bestelbedrag € 140.496,00 excl. btw of € 169.999,95 incl. 21% btw bedraagt; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking; 
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FINANCIËLE IMPACT 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 

2021, op budgetcode 2300000/DOM 1/0750 (actie / raming AC000089/MJP001056) 

STEMMING 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT:  

Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/174/TD/KS en de raming 

voor de opdracht “Ontwerp en aanleg skatepark Boneput”, opgesteld door de Technische 

dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen 

in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 140.495,00 

excl. btw of € 169.998,95 incl. 21% btw (€ 29.503,95 Btw medecontractant). 

Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 

Art. 3: De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

Art. 4: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2021, op 

budgetcode 2300000/DOM 1/0750 (actie / raming AC000089/MJP001056). 

Art. 5: De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer 

bepaald deze inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing. 

15. Leveren, plaatsen en aansluiten van marktkasten en stuurkasten - goedkeuring offertes 

SAMENVATTING 

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). 

REGELGEVING 

De gemeenteraad; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, 

betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot 

en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
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Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 

bestuurshandelingen; 

Gelet op de nog geldende bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

OVERWEGING 

Overwegende dat er moet overgegaan worden tot het uitvoeren van de volgende 

opdracht: Leveren, plaatsen en aansluiten van marktkasten en stuurkasten. 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Fluvius cvba en dat de hierboven vermelde 

opdracht kadert binnen de doelstellingen van deze intercommunale en de stad tot die 

intercommunale is toegetreden teneinde op haar grondgebied die doelstellingen te 

verwezenlijken. 

FINANCIËLE IMPACT 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 

2021, op budgetcode 2240007/DOM 1/0200 (actie / raming AC000029/MJP001020); 

Overwegende dat een visum vereist is, en dat de financieel directeur op 9 februari 2021 een 

visum met nummer 2012/743 verleende;  

STEMMING 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT:  

Art. 1: Bovenvermeld project te aanvaarden en Fluvius cvba te verzoeken als opdrachtgevend 

bestuur al het nodige te doen voor de uitvoering van die opdracht mits nalevering 

van de wetgeving inzaken de overheidsdopdrachten. 

Art. 2: De kostprijs van de opdracht wordt geraamd op € 73.169,38 incl. btw (btw verlegd en 

21 % btw). 

Art. 3: De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 

2021, op budgetcode 2240007/DOM 1/0200 (actie / raming 

AC000029/MJP001020). 

Art. 4: Eén afschrift van de goedgekeurde beslissing aan Fluvius cvba te bezorgen. 

Art. 5: De bepalingen van Deel 2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald deze 

inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing. 
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REGLEMENTEN, BELASTINGEN EN RETRIBUTIES - GOEDKEURING 

16. 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 

SAMENVATTING 

Reglement betreffende de inname van het openbaar domein door 

terrassen/zitelementen/objecten in Bree centrum en de kleine ring. 

REGELGEVING 

De gemeenteraad; 

Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; 

Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 

bestuurshandelingen; 

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018; 

Gelet op het gemeentelijk terrasreglement zoals goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 

26/04/1990; 

Gelet op het gemeentelijk terrasreglement zoals goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 

06/05/2013; 

Gelet op het gemeentelijk terrasreglement zoals goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 

23/06/2014; 

OVERWEGING 

Overwegende dat door de heraanleg van de centrumstraten en de kleine ring een concept van 

herinrichting is goedgekeurd waardoor een herziening van het terrasreglement vereist was; 

Overwegende het overleg met de horeca Bree centrum en de middenstandsorganisatie Bree 

Beleven dd. 14/10/2020, waar de draftversie van het nieuwe terrasreglement werd geëvalueerd; 

Overwegende dat het aangepast terrasreglement op voorstel van het college van burgemeester 

en schepenen als volgt kan worden vastgesteld: 

STEMMING 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
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BESLUIT:  

Reglement betreffende de inname van het openbaar domein door 

terrassen/zitelementen/objecten in Bree centrum en de kleine ring. 

ARTIKEL 1. DOEL 

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. 

Een degelijk ingericht openbaar domein beïnvloedt op zijn beurt dan weer het succes van een 

terras. 

De terrasinrichtingen moeten vlot verplaatsbaar zijn en terrassen mogen geen gesloten 

uitbreiding vormen van de private horecazaak. Ook moet er steeds een obstakelvrije doorgang 

gegarandeerd zijn. 

Daarnaast legt dit reglement enkele regels en afspraken vast inzake eenvormigheid, afmetingen 

en de toegankelijkheid van de terrassen. Het legt eveneens uit welke service het stadsbestuur 

hierin wil leveren. 

Dit reglement is een herziening van de bestaande terrasreglement(en) 

goedgekeurd/geactualiseerd in de gemeenteraad dd. 23 juni 2014. 

De retributie zoals bepaald in art. 4 van het belastingsreglement op de inname van het 

openbaar domein (zoals in de gemeenteraad dd. 16/12/2019 werd goedgekeurd) wordt voor 

de zomerterrassen in Bree centrum en de kleine ring onder voorwaarden afgeschaft. 

ARTIKEL 2. DEFINITIES 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

Object: een object dat de aandacht trekt en bestemd is voor reclamedoeleinden ten behoeve 

van de eigen zaak. Vb Stoepborden 

Horecazaak: hotel, restaurant, café en iedere andere handelszaak die permanent ingericht is 

om er bereide voedingswaren en/of dranken te verstrekken voor gebruik ter plaatse, al dan 

niet gecombineerd met een winkelfunctie. Nachtwinkels, telefoonwinkels, krantenkiosken en 

dergelijke vallen daar niet onder. 

De weg voor voetgangersverkeer (stoep): elk gedeelte van de openbare weg dat hoofdzakelijk 

gebruikt wordt voor voetgangersverkeer waaronder ook rolstoelgebruikers. 
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Obstakelvrije loopweg: ruimte waarbinnen de voetganger zich kan voortbewegen zonder dat 

een vaste hindernis (een paal, een verkeersbord, een parkeerzone, enzovoort) zijn voortgang 

belemmert. De breedte van deze loopweg wordt in dit reglement gemeten vertrekkend vanaf 

de perceelgrens, loodrecht tot de rand van het terras. 

Titularis: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die van het gemeentebestuur de vergunning 

tot het plaatsen of inrichten van een terras heeft verkregen. 

Terras: een inname van het openbaar domein door een horecazaak, bestaande uit tafels en 

zitmeubelen en eventueel uit bijkomende uitrustingen zoals plantenbakken, objecten 

verlichtingselementen, parasols, zonnetenten aan de gevel, windschermen, terrasverwarmers en 

andere uitrustingen die nodig zijn voor het bedienen van de klanten op het terras. 

Winterterras: overdekte terrassen, geplaatst tegen de gevel en opgesteld in autovrije gebieden 

(o.a. Vrijthof Bree) 

Zomerterras: niet permanent overdekte terrasopstelling gedurende de periode van 1 maart tot 

en met 15 november. Zomerterrassen in Bree centrum bevinden zich in de belevingszone. Deze 

zone is afgebakend op het inrichtingsplan van Bree centrum. 

Parasol: is een opvouwbare of oprolbare overdekking in stof, niet voorzien van zijwanden. Een 

parasol kan één of meerdere poten hebben die al dan niet tijdelijk verankerd worden in de 

bodem. Een parasol is ten allen tijde eenvoudig wegneembaar. 

ARTIKEL 3. TOEPASSINGSGEBIED 

Dit reglement is van toepassing op de horecazaken, gelegen in Bree centrum met inbegrip van 

de kleine ring.  Het terrasreglement is complementair met het reglement inzake belasting op 

de inname van het openbaar domein.  

ARTIKEL 4. REGELS. 

4.1 Terrassen 

§ 1 Vergunningsplicht en aard van de vergunning. 

Algemeen 

Onverminderd de toepassing van de omgevingsvergunning, is er voor het plaatsen van een 

terras op het openbaar domein een vergunning nodig voor het privatief gebruik ervan. 

De vergunning dient te worden aangevraagd bij de centrale balie, zoals in §2 van dit artikel 

wordt omschreven. De vergunning wordt verleend door het college van burgemeester en 

schepenen van de stad Bree. 

Het college van burgemeester en schepenen kan steeds in bepaalde omstandigheden 

bijkomende voorwaarden opleggen in de vergunning. 
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De vergunning moet aanwezig zijn in de zaak en kan steeds opgevraagd worden door een 

gemachtigd ambtenaar van de stad Bree. 

De vergunning kan eenzijdig gewijzigd, geschorst of opgeheven worden door het college van 

burgemeester en schepenen naar aanleiding van het niet naleven van de in de vergunning 

opgenomen voorwaarden, inbreuken op dit reglement ( cfr. art. 5 van dit reglement) en/of om 

redenen van openbaar nut. 

De titularis van de vergunning dient dan, op eigen kosten, zonder aanspraak te maken op 

enige vergoeding, het terras te wijzigen of te verwijderen. Hij krijgt hiervoor een redelijke termijn 

die evenwel maximaal 30 kalenderdagen bedraagt. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd 

wanneer er zich een veiligheidsprobleem voordoet of bij een dringende interventie die door 

een nutsmaatschappij moet genomen worden. 

Winterterrassen 

De vergunning dient éénmalig aangevraagd te worden, wordt jaarlijks automatisch vernieuwd 

na een positieve keuring van het terras en is slechts geldig na betaling van de retributie zoals 

voorzien in het gemeentelijk retributiereglement. 

De vergunning heeft een persoonlijk karakter en is niet overdraagbaar. 

Zomerterrassen 

Voor zomerterrassen die zijn uitgevoerd in het uniforme systeem dat door het stadsbestuur 

wordt aangeboden en geïnstalleerd, hoeft geen retributie betaald te worden. 

De vergunning heeft een persoonlijk karakter en is niet overdraagbaar. 

• § 2 Aanvraag tot het bekomen van een vergunning. 

 

1. Winterterrassen 

Deze vergunningsaanvraag (te bekomen op www.bree.be ) moet naast een begeleidend schrijven 

waarin de aanvraag wordt beschreven, een ontwerptekening bevatten met een gedetailleerde 

aanduiding van de inplanting, de maatvoering en het materiaal- en kleurgebruik van het 

beoogde terras. 

De aanvraag kan slechts vergund worden indien ze voldoet aan dit reglement. 

De vergunningsaanvraag wordt ingediend door de eigenaar, of door de huurder of de gebruiker 

van de horecazaak, mits akkoord van de eigenaar van die horecazaak. 

Het verkrijgen van deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij om zo nodig ook een 

omgevingsvergunning aan te vragen cfr. de Vlaamse decretale bepalingen terzake. 

1. Zomerterrassen 

http://www.bree.be/


 GR Notulen - 71 

 

Hiervoor dient een vergunningsaanvraag (te bekomen op www.bree.be) ingediend worden. Het 

stadsbestuur stelt een uniforme terrasconstructie ter beschikking en zorgt ook voor de plaatsing 

ervan. 

De vergunningsaanvraag wordt ingediend door de eigenaar, of door de huurder of de gebruiker 

van de horecazaak, mits akkoord van de eigenaar van die horecazaak. 

§3. Algemene voorwaarden 

Een terras kan enkel toegestaan worden aan een horecazaak. 

Deze horecazaak moet voldoen aan alle wettelijke en reglementaire bepalingen terzake 

uitgaande van de hogere en de gemeentelijke overheden, zo onder meer aan de 

stedenbouwkundige voorschriften, het reglement voor het bekomen van een horeca-attest bij 

uitbating van horecazaken en de brandveiligheidsvoorschriften.  In geval van twijfel hieromtrent, 

worden deze documenten opgevraagd. 

Een terras kan op het openbaar domein slechts toegestaan worden indien aan alle 

hiernavolgende voorwaarden wordt voldaan: 

1. Voldoende ruimte overblijft voor een veilige en gemakkelijke afwikkeling van het 

verkeer. Wordt verder beschreven onder artikel 4 § 4 

2. Indien de obstakelvrije doorgang wordt gegarandeerd; 

3. Geen afbreuk gedaan wordt aan de evacuatiemogelijkheden (aantal uitgangen, 

evacuatiebreedte) van de horeca zelf; 

4. De veiligheid van de terrasgebruikers gegarandeerd is (veiligheid van de 

terrasuitrusting, voldoende afstand ten overstaan van gemotoriseerd verkeer, openbaar 

vervoer, fietsverkeer,….); 

5. Installaties van openbaar nut zoals verkeerslichten, verkeerstekens, 

straatnaamborden,…. voldoende zichtbaar blijven; hydranten, meterkasten, rioolkolken, 

fietsstallingen, haltes van het openbaar vervoer,… voldoende bereikbaar blijven en de 

functionaliteit van de blindengeleiding en de openbare verlichting niet belemmerd 

wordt; 

6. Geen onevenredige hinder ontstaat ten overstaan van andere gebruikers van het 

openbaar domein; 

7. De uitrusting, het materiaalgebruik en het uitzicht van het terras de kwaliteit en het 

karakter van de omgeving respecteren; 

8. De integrale toegankelijkheid van het terras en de zaak maximaal wordt voorzien, in 

het bijzonder ten overstaan van mensen met een fysieke beperking. 

 

§4. Bijzondere voorwaarden met betrekking tot de inplanting en de afmetingen/oppervlakte van 

het terras. 

1. Winterterrassen 

(Verkeersvrije straten Vrijthof): de terrassen mogen tegen de gevel geplaatst worden. 

Winterterrassen mogen nooit verder dan 6,50 m uit de gevel worden ingeplant. De tijdelijke 

terrassen (die van maart tot 15 november voor het winterterras worden opgesteld) mogen 

nooit verder van 10,00 meter uit de gevel worden ingeplant. De oppervlakte van de terrassen 

mag nooit groter zijn dan 120% van de oppervlakte van de zaalruimte van de horecazaken. 

http://www.bree.be/
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1. Zomerterrassen 

Centrumstraten, inclusief de kleine ring: de plaats van de doorgang voor de voetgangers bevindt 

zich tegen de gevel, tenzij het stadsbestuur om technische en/of veiligheidsredenen anders 

beslist, dit om de continuïteit van de voetgangersbewegingen langs de verschillende 

handelszaken (ook niet horecazaken) en de woningen te verzekeren. Deze doorgang dient een 

minimale breedte te hebben van 1,50 m. De oppervlakte van de terrassen mag nooit groter 

zijn van 120% van de oppervlakte van de zaalruimte van de horecazaken. 

Het stadsbestuur beslist over de grootte en de inplanting van het terras in functie van de 

inrichting van het openbaar domein in de directe omgeving van het terras. 

§5. Bijzondere voorwaarden met betrekking tot de uitrusting/materiaalgebruik en uitzicht van 

het terras 

1. Winterterrassen 

2. Laterale terrasafscheidingen dienen loodrecht op de gevel van het horecapand te 

worden ingeplant. Wanneer er meerdere horecapanden naast elkaar gelegen zijn, mag 

de eerste aanvrager van een terrasvergunning de laterale terrasafscheiding plaatsen 

in het verlengde van de perceelgrens tussen twee horecapanden. De tweede 

aanvrager kan enkel gebruik maken van een bestaande laterale terrasafscheiding 

indien hij hiervoor de toestemming krijgt van de eigenaar van de bestaande laterale 

terrasafscheiding. Een eventuele vergoeding hiervoor is onderling te bepalen.. Bij 

gebrek aan akkoord om gebruik te maken van een bestaande laterale 

perceelafscheiding, dient de tweede aanvrager het eigen terras (al dan niet voorzien 

van een terrasafscheiding of terrasoverdekking) in te planten op een afstand van 

minimum 100 cm van de bestaande laterale terrasafscheiding, om het onderhoud van 

de beide laterale terrasafscheidingen mogelijk te maken. 

3. Het winterterras mag een gesloten constructie zijn. De terrasomsluiting mag een vaste 

constructie zijn, voorzien van een lichte structuur in slanke profielen met daarin 

veiligheidsglas. De horizontale structuur die op de grond staat mag een hoogte 

hebben van max.20 cm, te meten vanaf het peil van de verharding van het openbaar 

domein. De invulling van de structuur, de windschermen, dient volledig te bestaan uit 

blank, doorzichtig veiligheidsglas. Een al dan niet doorzichtig zeildoek (“bache”) is niet 

toegestaan. Het onderste deel van de windschermen mag voorzien zijn van een ‘vast’ 

zitelement met een hoogte van max.50 cm, in dezelfde kleur als de profielen. 

Terrasomsluitingen mogen verder ook bestaan uit plantenbakken in kleur zwart 

of  antraciet. De eventuele terrasoverdekking, het ‘dak’, mag slechts bestaan uit blank, 

doorzichtig glas, en/of uit een inschuifbare zonnetent. 

4. Als het over een rokerszone gaat is een gesloten constructie niet mogelijk. Indien het 

gaat om een winterterras waarop gerookt mag worden is het vereist dat minstens 1 

zijde volledig open is tijdens de openingsuren van de zaak. In dat geval dienen de 

andere verticale zijden die dicht gemaakt worden, voorzien te worden van een glazen 

constructie bestaande uit lichte profielen en veiligheidsglas. Een flexibele bache, al 

dan niet doorzichtig, is niet toegestaan voor de verticale zijden. Enkel tijdens de 

sluitingsuren van de zaak mag het gedeelte dat niet uit glas bestaat uit 

veiligheidsredenen worden dichtgemaakt met andere materialen dan glas. 

Bij een niet-rokerszone en niet volledig gesloten terras mag enkel tijdens de sluitingsuren het 

gedeelte dat niet uit glas bestaat uit veiligheidsredenen worden dichtgemaakt met andere 

materialen dan glas. 
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1. De winterterrassen mogen voorzien worden van een duurzame “houten” vloer bovenop 

de bestaande pleinverharding. De vloer mag maximum 10 cm hoog zijn en de 

overbrugging van het hoogteverschil plein – terras mag uitzonderlijk buiten het terras 

voorzien worden. Deze overbrugging kan niet worden toegestaan als dit een 

belemmering oplevert voor de passanten. Onderhoud en herstellingen gebeuren door 

de uitbater/eigenaar van de desbetreffende horecazaak. De materiaalkeuze van de 

vloer wordt op voorhand door uitbater/eigenaar ter goedkeuring voorgelegd aan de 

technische dienst van de stad Bree. 

2. De zonneluifels of parasols mogen slechts reclame bevatten in de vorm van een 

sobere belettering, inclusief logo’s (eventueel ook het logo van de ‘huisbrouwerij’), 

enkel tegen de verticale delen van de zonneluifels of parasols. De voorkeur gaat 

nochtans uit naar zonneluifels of parasols zonder reclame. Indien reclame voorkomt 

dienen alle zonneluifels of parasols van hetzelfde terras over dezelfde reclame te 

beschikken. De overige terraselementen zoals de glazen windschermen en het 

meubilair mogen geen reclame bevatten. 

3. Door de plaatsing van het winterterras met bijbehoren mag er geen schade aan de 

bomen worden toegebracht. 

4. Menu’s mogen slechts aangebracht worden op vrijstaande elementen indien deze 

elementen voldoen aan volgende bepalingen. De elementen hebben een maximum 

afmeting van70 cm breed x200 cm hoog, en worden uitgevoerd in hetzelfde materiaal 

en kleur als de windschermen. Deze dienen te worden geplaatst binnen de omtrek 

van het terras waarvoor een terrasvergunning werd bekomen. 

5. Terrasmeubilair is vrij te kiezen. 

  

1. Zomerterrassen 

2. De horeca-uitbater zal bij het gebruik van de terrasconstructie als ‘een goed 

huisvader’ optreden. Hierin is het structureel reinigen van de glazen schermen 

begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn. 

3. De horeca-uitbater zal het maximum toegelaten bezoekers per terras in uitvoering van 

de uitbatingsvergunning respecteren. 

4. De horeca-uitbater is verplicht zijn sanitaire voorzieningen ter beschikking te stellen 

voor het cliënteel van het terras. 

5. De horeca-uitbater mag niets aan de terrasconstructie wijzigen, er geen roerende 

goederen ophangen en eveneens mag hij deze constructie niet verven. Betreffende 

verwarming en verlichting is het uit veiligheidsoverwegingen enkel toegelaten om 

elektrische voedingsbronnen te gebruiken. 

6. Het terras mag niet uitgerust worden met een vloer. De straatverharding is de vloer 

van het terras. 

7. De terrasconstructie zal in geen geval gebruikt worden als stockageruimte. 

8. De horeca-uitbater verbindt er zich toe om zich gedurende de ganse periode van 

onderhavige overeenkomst de terrasconstructie afdoende te laten verzekeren bij een 

Belgische verzekeringsmaatschappij voor volgende risico’s: 

• tegen brand, bliksem, ontploffing, storm en waterschade, glasbraak en verhaal van 

derden. 

• zijn burgerlijke aansprakelijkheid als uitbater-gebruiker 

• verzekering eigen personeel. 

1. De horeca-uitbater zal de vereiste verzekeringsovereenkomsten aan de gemeente 

voorleggen. 
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2. De horeca-uitbater dient de herstellingen waarvoor hij verzekerd is, te laten uitvoeren 

conform de kwaliteitsvoorschriften van de gemeente. Hij zal zich daartoe in verbinding 

stellen met de technische dienst van de stad; 

3. De zitmeubelen zijn vrij te kiezen; 

§ 6 verbodsbepalingen 

Het is niet toegelaten: 

1. geluidsinstallaties/geluidsuitzendingen op een terras aan te brengen/te voorzien die 

kunnen aanleiding geven tot bovenmatige burenhinder. Van de horeca-uitbater wordt 

verwacht te handelen gelijk een goed huisvader en hij moet hiervoor zijn klanten 

aanmanen tot stilte als er overlast naar de buurt optreedt. De achtergrondmuziek 

mag de stemmen van de gasten niet overschrijden. 

2. Audiovisuele installaties te voorzien tenzij deze geen aanleiding geven tot 

bovenmatige burenhinder. Voor het geluidsniveau van deze installaties gelden de 

richtlijnen van geluidsinstallaties 

3. Constructies of uitrustingen op een terras aan te brengen die het mogelijk maken 

vanaf het terras voedingswaren en/of drank te verkopen aan voorbijgangers; 

4. Tenzij daartoe een omgevingsvergunning (of stedenbouwkundige vergunning) werd 

bekomen, terrasuitrustingen te verankeren in of vast te maken aan de grond; 

De manier waarop deze verankering wordt voorzien, moet duidelijk weergegeven zijn op de 

omgevingsvergunningsaanvraag. 

1. Bekabeling aan te brengen over/op de grond, om welke reden dan ook; 

2. Tegelijkertijd een zonnetent en parasols te gebruiken boven eenzelfde te overspannen 

terrasoppervlakte; 

§7 Tarieven 

De tarieven voor de plaatsing van een winterterras en zomerterras zijn vastgelegd in het 

belastingsreglement op de inname van het openbaar domein (zoals goedgekeurd in de 

gemeenteraad van 16/12/2019). 

Voor de afscheidingen van de zomerterras wordt er een borg gevraagd. Dit bedrag wordt 

vastgelegd op 20% van de werkelijke kost. Deze bedraagt € 35,00/lm. De borg wordt gestort 

op de rekening van de stad. 

§8. Aansprakelijkheid 

In geen geval kan Stad Bree aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, schade, letsels,…. 

ten gevolge van terrassen op de openbare weg. 

Iedere schade aan de openbare weg en zijn aanhorigheden ten gevolge van terrassen op de 

openbare weg kan door de stad Bree op kosten en risico van de uitbater/zaakvoerder hersteld 

worden. 

4.2 Zitelementen 

Horecazaken die omwille van hun ligging en de inrichting van het openbaar domein ter plaatse 

niet in de mogelijkheid zijn om een terras te plaatsen, en particulieren mogen onder bepaalde 
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voorwaarden een zitelement tegen de gevel plaatsen, indien aan alle hiernavolgende 

voorwaarden wordt voldaan: 

- Er dient steeds een obstakelvrije loopweg van 1,50 m en een vrije doorgang van 4,00 m 

voor het gemotoriseerd verkeer behouden te blijven. 

- Er mag maximaal 1 bank tegen de gevel worden geplaatst, met de rug tegen de gevel en 

eventueel verankerd aan diezelfde gevel De bank mag niet in de bodem worden verankerd. 

- De zitelementen mogen een maximale diepte van 0,60 m innemen, en zijn in de lengte 

beperkt tot de gevel van het desbetreffende pand. Hiervoor wordt verwezen naar de tabel van 

de Maxigeveltuintjes (artikel 5) opgenomen in het reglement betreffende ingrepen tot bevordering 

van de vergroening van straten en pleinen, goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 februari 

2020 (geveltuin, groene gevels los van de grond, bloembakken). 

MAXIGEVELTUIN 

• Groenstrook maximum 60 cm diep en volledige lengte van de stoep is toegelaten. 

• Aaneengesloten doorgang van minimum 1,50 meter op de stoep 

  

Breedte stoep Obstakelvrije loopweg Maximum diepte geveltuin 

1,9 m 1,5 m 40 cm 

2,0 m 1,5 m 50 cm 

2,1 m 1,5 m 60 cm 

2,5 m en breder 1,5 m 60 cm 

  

Voorafgaand aan het plaatsen van een zitelement, dient er melding te worden gemaakt van 

die intentie, met opgave van het adres van de inplanting. Deze melding dient via het daartoe 

bestemde meldingsformulier op www.bree.be te worden ingediend. De melding wordt gedaan 

door de eigenaar van het pand waar het zitelement wordt voorzien, of door de huurder of 

gebruiker van dat pand, mits akkoord van de eigenaar van dat pand. 

4.3 Reclame. 

M.b.t. reclame, uithangborden,…. geldt voor elke horecazaak (met of zonder winter- of 

zomerterras) binnen het territoriaal toepassingsgebied van dit reglement, het volgende: 

1. De bepalingen i.v.m. reclame en uithangborden stellen de aanvrager niet vrij om zo 

nodig ook een omgevingsvergunning aan te vragen. 

http://www.bree.be/
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2. Reclame voor derden is niet toegestaan, noch tegen de gevel, noch tegen 

terraselementen, met uitzondering van het aanbrengen van het logo van de 

huisbrouwerij indien dit voldoet aan onderstaande bepalingen. 

3. Het aanbrengen van de naam en/of het logo van de ter plaatse gevestigde zaak 

wordt verstaan onder de term ‘uithangborden’. 

4. Evenwijdig met het gevelvlak mogen slechts uithangborden worden aangebracht indien 

deze bestaan uit eenvoudige, al dan niet lichtgevende belettering, bestaande uit losse 

letters of neonverlichting. Dit mag slechts worden aangevuld met het logo van de 

huisbrouwerij. Grote, gevelbedekkende uithangborden en spandoeken zijn omwille van 

het historisch karakter van de centrumstraten bijgevolg verboden.  

5. Loodrecht op het gevelvlak mogen slechts uithangborden worden aangebracht indien 

deze zijn voorzien van een sober ontwerp, beperkt van omvang zijn, niet lichtgevend 

zijn, niet verlicht worden, en eventueel voorzien zijn van het logo van de 

huisbrouwerij. 

6. Het aanbrengen van uithangborden, eventueel aangevuld met het logo van het 

huisbrouwerij, tegen terraselementen is slechts toegestaan indien dit wordt 

aangebracht tegen de verticale delen van de zonneluifels of parasols. In dat geval 

dienen alle zonneluifels en parasols van hetzelfde terras te worden voorzien van 

hetzelfde uithangbord. De overige terraselementen mogen geen uithangborden 

bevatten, ook niet de naam of het logo van de huisbrouwerij. 

4.4 Objecten. 

Handelspanden mogen een pencarte of aandachtstrekker op het openbaar domein plaatsen, 

indien er aan alle hiernavolgende voorwaarden wordt voldaan: 

- Er mag maximum 1 reclameobject, met een maximumbreedte van 60cm, per handelspand 

worden geplaatst. 

- Het reclameobject moet tegen de gevel geplaatst worden en er moet steeds een doorgang 

voor de voetganger van minstens 1,50 m gegarandeerd blijven. 

- Automaten moeten steeds inpandig worden opgesteld. 

Ook hier wordt er verwezen naar de tabel van de Maxigeveltuintjes (artikel 5) opgenomen in 

het reglement betreffende ingrepen tot bevordering van de vergroening van straten en pleinen. 

(geveltuin, groene gevels los van de grond, bloembakken) 

Voorafgaand aan het plaatsen van een reclameobject, dient er melding te worden gemaakt 

van die intentie, met opgave van het adres van de inplanting. Deze melding dient via het 

daartoe bestemde meldingsformulier op www.bree.be te worden ingediend. De melding wordt 

gedaan door de eigenaar van het pand waar het reclameobject wordt voorzien, of door de 

huurder of gebruiker van dat pand, mits akkoord van de eigenaar van dat pand. 

Artikel 5. Handhaving en beheer. 

5.1. Inbreuken. 

Worden beschouwd als inbreuken op dit reglement: 

http://www.bree.be/
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1. Terrassen of delen ervan die zonder vergunning op de openbare weg worden 

geplaatst; 

2. Terrassen of delen ervan die op de openbare ruimte zijn geplaatst en die niet 

voldoen aan de vergunning en/of de voorwaarden van die vergunning. 

3. Terrassen of delen ervan die niet als ‘een goed huisvader’ worden beheerd en als 

onverzorgd worden ervaren. 

4. Het geheel of gedeeltelijk nalaten gevolg te geven aan een aanmaning van de Stad 

Bree tot wijziging of verwijdering van een terras. 

5.2. Sancties. 

Zitelementen en/of objecten die niet volgens de hierboven aangehaalde voorwaarden geplaatst 

zijn, moeten verwijderd worden. Bij het niet opvolgen van een aanmaning daartoe, zullen de 

zitelementen/objecten door de stadsdiensten worden verwijderd. De kosten voor het verwijderen 

zullen op de overtreder worden verhaald. 

Terrassen of delen ervan die zonder vergunning op de openbare weg zijn geplaatst, zullen 

ambtshalve, op kosten en risico van de uitbater/zaakvoerder door de Stad Bree verwijderd 

worden. 

Naast de ambtshalve verwijdering op kosten en risico van de uitbater/zaakvoerder houdt het 

college van burgemeester en schepenen zich tevens het recht voor om de betrokken vergunning 

inname openbaar domein te schorsen of op te heffen. De eventuele schorsing op opheffing 

van de vergunning kan geen aanleiding geven tot terugbetaling van de belasting die werd 

betaald conform het toepasselijk belastingreglement. 

Terrassen die zijn opgebouwd uit een terrasconstructie geplaatst door de technische dienst en 

die onbeheerd en onverzorgd achterblijven, worden ambtshalve verwijderd op de kosten en 

risico van de uitbater/zaakvoeder. De uitbater/zaakvoerder kan geen beroep meer doen op de 

gestelde borg. 

Artikel 6. Inwerkingtreding en Overgangsbepalingen 

Dit reglement treedt in werking vanaf 01.04.2021 

Dit reglement heft de bestaande terrasreglement(en), zoals op 23 juni 2014 geactualiseerd, op. 

Het reglement is tevens van toepassing op de terrassen waarvoor, op basis van de vorige 

terrasreglementen van de stad Bree, een vergunning werd afgeleverd. Die terrassen dienen in 

overeenstemming te worden gebracht met de bepalingen van dit reglement. 

17. Reglement en aanvraagformulier speelstraten - goedkeuring 

REGELGEVING 

De gemeenteraad;  

Gelet op de nog geldende bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet;  

Gelet op de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de 

bestuurshandelingen;  
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Gelet op de nog geldende bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;  

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;  

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018; 

OVERWEGING 

Gelet op het feit dat er momenteel geen regelgeving bestaat in onze stad voor het organiseren 

van speelstraten; 

Gelet op het feit dat er veel interesse hiervoor is bij de Breese bevolking; 

Gelet op het feit dat Bree "Goe Gespeeld Gemeente" is; 

Gelet op het feit dat we in onze Stad buiten spelen promoten en aanbevelen; 

Gelet op een positief advies van de jeugdraad. 

STEMMING 

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

BESLUIT:  

Art. 1: de gemeenteraad keurt het speelstratenreglement samen met het aanvraagformulier en 

de brief voor de bewoners goed. 

Art. 2: de bepalingen van Deel 2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald deze 

inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing. 
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TOEGEVOEGDE AGENDAPUNTEN 

18. Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Sportinfrastructuur Vostert 

SAMENVATTING 

Omtrent de vergunning van het funerarium aan de Kluis lezen wij in de notulen van het CBS 

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 ? 

19. Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Werking containerpark 

SAMENVATTING 

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. Uiteraard was dit 

niet plezant voor de bezoekers die onverricht ter zake terug naar huis moesten, maar zeker 

ook niet voor de medewerkers van de stad die de misnoegde bezoekers te woord moesten 

staan. 

Thans blijkt uit een schrijven van Limburg.net, welk op sociale media werd gepubliceerd, 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. 

1. Had de stad de burgers niet beter kunnen informeren en kan de stad naar de toekomst de 

burgers niet een deftig informeren omtrent de “vervelende situaties” ? 

2. Is het niet mogelijk dat via een betaalsysteem burgers meermaals per dag het park kunnen 

bezoeken ? Immers is het niet altijd mogelijk om al de vuilnis in 1 rit naar het park te brengen 

en zulke situaties zal alleen maar leiden tot sluikstorten ! 

20. Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Kruispunt Noliko (Greenyard) 

SAMENVATTING 

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. 

Motie: 

Inrichting van (minstens tijdelijke ) verkeerslichten op het kruispunt Rode Kruislaan – Het 

Hasseltkiezel ingang IT Kanaal Noord en ingang Greenyard. 

 

 



 GR Notulen - 86 

 

STEMMING 

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) 

21. Toegevoegd punt vanwege de fractie VCD: Gevaarlijke betonstroken verwijderen op het 

plein van Beek centrum 

SAMENVATTING 

 Als stopstrook voor het parkeren van wagens op het plein van Beek werden er tussen de 

klinkers en het voetpad betonnen uitsteeksels aangelegd. We dienen dit agendapunt in omwille 

van meerdere klachten van personen die hierover struikelden of vielen. We zijn verplicht deze 

gevaarlijke situatie naar de gemeenteraad te brengen ook omdat ik tijdens evenementen op 

dit plein kinderen hebben zien struikelde en vallen. Ook met Allerheiligen zag ik een oudere 

persoon struikelen over deze betonstroken.  

Als voormalige schepen heb ik meermaals het gevaar van deze uitstekende betonstroken 

gemeld op de technische dienst. Er werd me verteld dat ze hiervan op de hoogte waren en 

daar bleef het dan bij.  

We brengen dit agendapunt ter stemming omdat aanpassingen tot dusver enkel bij beloftes 

bleef en er niet ingegrepen werd. Ook brengen we dit punt ter stemming omdat het gevaar 

voor een dodelijke afloop reëel is.  

We vragen dan ook op korte termijn deze gevaarlijke betonstroken te verwijderen. Ook vragen 

we om onmiddellijke maatregelen te nemen om de veiligheid te garanderen.   

STEMMING 

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) 

22. Toegevoegd punt vanwege de fractie VCD: Oversteekplaats aan Noliko (Greenyard 

Prepared Belgium nv) 

SAMENVATTING 

We dienen dit agendapunt in naar aanleiding van aanhoudende klachten van het personeel 

van Greenyard (Noliko) en andere weggebruikers over dit gevaarlijk kruispunt. Ook brengen we 

dit punt omdat er geen enkele verbetering is sinds ons College in kennis werd gesteld via een 

agendapunt ingediend door VCD op 11 maart 2020.  

Er werden wel in de voorgaande gemeenteraden beloftes gedaan om aanpassingen te doen 

die de veiligheid bij het oversteken van de rijbaan N73 zouden verbeteren. We zijn dan ook 

allemaal overtuigd dat deze oversteekplaats grondig aangepakt moet worden. In afwachting van 
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de definitieve aanpak vragen we nu enkele kleine ingrepen die de veiligheid kunnen verbeteren 

en ongevallen kunnen vermijden.  

Het gevaar en het belemmerend zicht om over te steken of af te draaien op dit kruispunt is 

veelal te wijten aan het parkeren van vrachtwagens kort tegen het kruispunt op de pechstrook 

van de N 73 of ‘t Hasseltkiezel.  

- Opnieuw dan ook de vraag om de vrachtwagens die kort tegen het kruispunt gestationeerd 

staan niet meer toe te laten. We vragen ook om op deze pechstrook aan twee kanten de 

nodige wegmarkering en of verbodsplaten aan te brengen.  

Als alternatief voor deze vrachtwagens moet er elders parkeerruimte voorzien worden om alzo 

ook de overlast van ronkende vrachtwagens te beperken. Ook dit was een belofte die nooit 

een invulling kreeg.  

We brengen dit agendapunt ook ter stemming omdat enkel de vraag om in te grijpen blijkbaar 

niet moet opgenomen worden in de notulen.  

Het is dan ook een schande om te spelen met mensenlevens en een aanpassing nog langer 

uit te stellen of te negeren. 

- We wensen dan ook te stemmen om dringend in te grijpen aangezien deze (voorlopige) 

veiligheidsmaatregel meermaals werden beloofd en dan ook genomen moeten worden.  

STEMMING 

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) 

23. Toegevoegd punt vanwege de fractie VCD: Snoeien van overhangende takken op diverse 

plaatsen in Bree 

SAMENVATTING 

Zoals ieder jaar is onze Groendienst weer gestart met het snoeien van bomen en struiken. Als 

voormalige schepen van de Groendienst krijg ik regelmatig berichten binnen. Veelal zijn er 

klachten over het nalatig onderhoud van onze houtkanten waardoor gevaarlijke verkeerssituaties 

ontstaan voor onze zwakke weggebruiker. Op andere plaatsen zijn dan weer verkeersborden 

gedeeltelijk of helemaal onzichtbaar door overhangende takken. Maar het belangrijkste zijn 

onze fietsroutes en de wegen waar kinderen naar school fietsen en niet kunnen uitwijken voor 

tegenliggers door het struikgewas en takken die over de berm en het wegdek hangen. Gelieve 

dan ook een grondig onderhoud te doen langs onze wegen en deze gevaarlijke situaties aan 

te pakken.  
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24. Toegevoegd punt vanwege de fractie VCD: Aanplanting industrieterrein Kanaal-Noord 

SAMENVATTING 

Dit agendapunt is aangebracht naar aanleiding van 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?  

- Kunnen er ook maatregelen genomen worden om het rondvliegend stof van deze afvalbergen 

te neutraliseren?  

25. Toegevoegd punt vanwege de fractie VCD: Plaatsen van een camera aan de ingang van 

het containerpark in Bree 

SAMENVATTING 

In het begin van de vorige legislatuur had ik in onze begroting meermaals een budget voorzien 

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. Intussen zijn er al meerdere containerparken die dit idee hebben opgenomen en 

dan ook in werking hebben gezet.  

Waarom heeft Bree hier geen gehoor aan gegeven en nagelaten om deze camera’s te 

plaatsen?  

26. Toegevoegd punt vanwege de fractie Vernieuwing: Autowrakken Tongerlostraat 

SAMENVATTING 

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?  
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De voorzitter sluit de vergadering om 22u10. 

Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld. 

 

 

Namens de gemeenteraad, 

 

Algemeen directeur, 

Stefan Goclon 

 
#$ondertekening2$# 

 

 

 

 
#$stempel$# 

Voorzitter 

Jordy Kunnen 

 
#$ondertekening1$# 
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