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Notulen gemeenteraad

Zitting van maandag 11 januari 2021 om 19u30

AANWEZIG: Jacques Leten, Voorzitter

Liesbeth Van der Auwera, Burgemeester

Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja 
Verheyen, Schepenen

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

Stefan Goclon, Algemeen directeur

VERONTSCHULDIGD: /

AFWEZIG: /

De voorzitter opent de vergadering om 19u30.

De voorzitter wenst eenieder een gelukkig en gezond nieuw jaar.
 
Hij feliciteert vervolgens de raadsleden die al 20 jaar in de gemeenteraad zetelen. Raadslid Rudi Cober 
al 31 jaar.
 
Hij doet een persoonlijke mededeling dat dit zijn laatste gemeenteraad zal zijn, na 20 jaar neemt hij 
ontslag uit de raad en zal opgevolgd worden door Jordy Kunnen.
 
Al de fractievoorzitters bedanken Jacques Leten voor zijn werk in de gemeenteraad. Stefan Daniels (N-
VA) betreurt wel dat dit vandaag al in de pers te lezen was en dat er een voorafname op het 
voorzitterschap via toekomstige opvolging gebeurt.

OPENBAAR

NOTULEN EN ZITTINGSVERSLAGEN
1. Notulen gemeenteraad van 7 december 2020 - goedkeuring

SAMENVATTING
De notulen opgesteld volgens de richtlijnen van het DLB, worden goedgekeurd.
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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 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 24 stemmen voor (Jacques Leten, Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi Cober, 
Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Martijn Geerits, Stefan Daniels, Lien Ceyssens, 
Jeff Ceyssens, Jos Drykoningen, Mathieu Kenis, Elly Langens, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries 
Tyskens, Edith Vanaken, Mia Weltjens, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen, Free Bamps, Jo 
Leenders), 1 onthouding (Rik Hertogs)

BESLUIT: 

Art. 1: De notulen van de gemeenteraad van 7 december 2020, 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 7 december 2020 - 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 24 stemmen voor (Jacques Leten, Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi Cober, 
Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Katja Verheyen, Martijn Geerits, Stefan Daniels, Lien Ceyssens, 
Jeff Ceyssens, Jos Drykoningen, Mathieu Kenis, Elly Langens, Elke Luyckx, Lode Tijskens, Dries 
Tyskens, Edith Vanaken, Mia Weltjens, Sietse Wils, Lambert Neyens, Luc Bloemen, Free Bamps, Jo 
Leenders), 1 onthouding (Rik Hertogs)

BESLUIT: 

Art. 1: Het zittingsverslag van de gemeenteraad van 7 december 2020, 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. Kennisname van het ontslag van een gemeenteraadslid en installatie van de opvolger – kennisneming

SAMENVATTING

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

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 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;
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VOORWERP EN MOTIVERING

Gelet op de brief van 21 december 2020 waarin raadslid  Valentin Geelissen ontslag neemt als 
gemeenteraadslid en andere toebedeelde mandaten.

Gelet op het procesverbaal van de kiesverrichtingen van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 
2018 waarin bij de rangorde van effectief verkozenen en die van de opvolgersperlijst/fractie in de 
gemeenteraad van Bree werd bepaald.

Gelet op het feit dat raadslid Valentin Geelissen, lijst/fractie N-VA ontslag neemt uit de gemeenteraad, 
dat de gemeenteraad hier vandaag kennis van neemt via brief van Valentin Geelissen  d.d. 21 december 
2020;

Gelet op het feit dat dhr. Jo Leenders, de eerste opvolger van ontslagnemend raadslid Valentin 
Geelissen het mandaat wenst op te nemen en als effectief gemeenteraadslid wordt geïnstalleerd

Gelet op het onderzoek van de geloofsbrieven waaruit blijkt dat de heer Jo Leenders aan de 
verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet, hij heeft, gezien de maatregelen ten gevolge van de Covid-19 
crisis en social distancing respecterend, de eed afgelegd in handen van de voorzitter op 4 januari 
2021 (hiervan werd een filmopname gemaakt).

BESLUIT: 

Art. 1: De heer Jo Leenders wordt na het onderzoek van de geloofsbrieven en na eedaflegging als 
gemeenteraadslid geïnstalleerd ter opvolging van ontslagnemend gemeenteraadslid Valentin 
Geelissen .

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.

4. Kwijtschelding van huur in crisistijd voor de horeca-panden verhuurd door de stad  - goedkeuring

SAMENVATTING

Tevens wordt het toegevoegde agendapunt van de fractie Verjonging over ‘Coronasteun – 
amendement’ hier mee besproken. (zie punt 10)
De huur en kosten van cafetaria Itterdal en Parochiaal Tehuis Gerdingen wordt voor een periode van 2 
maanden kwijtgescholden, te weten voor de maanden november en december. Dit betekent een minder-
ontvangst van in totaal € 3.224,48 en betreft inkomsten van Itterdal en PTG/de Barrier.
En deze huur en kosten tevens voor 2021 kwijt te schelden zo lang de horeca in verplichte Corona-
lockdown is.

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 huurovereenkomst cafetaria Itterdal van 31 juli 1990 tussen verhuurder stad Bree en 
huurder Brouwerij Sint-Jozef bvba, het hierbij horend addendum en de vernieuwing van de 
huurovereenkomst op 01 augustus 2017;
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Gelet op de huurovereenkomst Parochiaal Tehuis Gerdingen van 01 mei 2000 tussen verhuurder stad 
Bree en huurder Brouwerij Sint-Jozef bvba;

VOORWERP EN MOTIVERING
 
De Nationale Veiligheidsraad besliste nogmaals naar aanleiding van de COVID-19 pandemie tot sluiting 
van alle horeca-uitbatingen met ingang van 19 oktober 2020;
 
Hierdoor worden ook opnieuw de Breese horeca-uitbaters financieel zwaar getroffen;
 
OVERWEGING
Overwegende dat de gemeenteraad de kosten wenst te drukken voor de huurders van bovengenoemde 
panden;
 
STEMMING
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 
 
Art. 1: De huur en kosten van bovengenoemde wordt voor een periode van 2 maanden voor wat betreft 
boekjaar 2020 kwijtgescholden, te weten voor de maanden november en december.
 
Art. 2: De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt:
Budgetsleutel Omschrijving budgetsleutel Bedrag (minder-ontvangst  
   
MJP000398 - 7050004Huur Itterdal € 1.600,00
MJP000333 - 7050004Huur PTG/Barrier € 1.302,22
MJP000332 - 7020999Kosten PTG/Barrier € 322,26
 
Art. 3:  Hoger vermelde maandelijkse huur en kosten tevens voor 2021 kwijt te schelden zo lang de 
horeca in verplichte Corona-lockdown is.
 
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.
 

5. Doorverkoop van N.V. Gedriplastics (KMO-zone Peerderbaan) aan KMO Invest Besloten 
Vennootschap, met zetel te 3920 Lommel - goedkeuring.

SAMENVATTING
 
De verkoop van de NV Gedriplastics, met maatschappelijke zetel te Bree, Toekomstraat 6 aan de BV 
KMO INVEST met zetel te 3920 Lommel, Rietkolk 30, met burelen en magazijn, op en met grond en 
alle aanhorigheden, gelegen te Bree, Toekomstraat 6, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad.

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;
 

VOORWERP EN MOTIVERING
 
Gelet op het e-mailbericht dd. 15.11.2020 vanwege het notariskantoor Flemings-Jansen te Lommel, 
Binnensingel 74 met de vraag goedkeuring te verlenen inzake de doorverkoop van volgende eigendom, 
gelegen te Bree, in eigendom van NV Gedriplastics met maatschappelijke zetel te Bree, Toekomstraat 
6 (BE 0414.882.163):
- burelen met magazijn, op en met grond en alle aanhorigheden, gelegen te Bree, Toekomstraat 6,  2e 
afdeling, Sectie B, ex.nr. 570 F3 en ex.nr. 1 E2 met een totale oppervlakte van 92a55ca (thans 1/10A 
en 1E3);
 
OVERWEGING
 
Overwegende dat er in de oorspronkelijke verkoopsovereenkomst dd. 09.05.1978 voorwaarden werden 
opgelegd, o.a. inzake doorverkoop en het uitoefenen van het recht van terugkoop;
 
Overwegende dat deze voorwaarden later werden overgenomen in de akte van aankoop door de nv 
Gedriplastics van de Stad Bree dd. 09.05.1980;
 
Overwegende dat het om de volgende koper gaat: BV KMO INVEST met zetel te 3920 Lommel, Rietkolk 
30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BTW 
BE 0837.274.207;
 
Overwegende dat de BV KMO INVEST actief is op het vlak van de ontwikkeling van residentiële en niet-
residentiële bouwprojecten, handel in onroerend goed, en bemiddeling bij de aankoop, verkoop en 
verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
 
Overwegende dat het stadsbestuur van Bree het recht van terugkoop niet wenst uit te oefenen;
 
Overwegende dat er op 17.02.2020 een omgevingsvergunning werd afgeleverd aan de (o.a.) de huidige 
koper, voor het verwijderen van twee vrijstaande gebouwen, bouwen van een bedrijfsgebouw, plaatsen 
van publiciteitsinrichting, verwijderen en aanleggen verharding, reliëfwijziging, aanleggen 
parkeerplaatsen, op het kwestieuze perceel;
 
Dat het de bedoeling is dat KMO INVEST  deze omgevingsvergunning zal uitvoeren en dat zij, na het 
plaatsen van de industriële units, deze zal doorverkopen aan kleine of middelgrote ondernemingen;
 
Dat gelet op de tewerkstelling en de ondernemingszin en het aanmoedigen van bedrijfseconomische 
activiteit in Bree kan worden ingestemd met de voorgenomen doorverkopen waarbij steeds rekening 
dient te worden gehouden met geldende bestemmings- en ruimtelijke structuurplannen maar waarvoor 
dan, en desgevallend, geen goedkeuring tot doorverkoop door het stadbestuur van Bree meer 
noodzakelijk is;

STEMMING

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 

Art. 1: Goedkeuring te verlenen inzake de verkoop van de NV Gedriplastics met maatschappelijke zetel 
te Bree, Toekomstraat 6 (BE 0414.882.163) aan de BV KMO INVEST met zetel te 3920 Lommel, 
Rietkolk 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het 
nummer BTW BE 0837.274.207  van :
- burelen met magazijn, op en met grond en alle aanhorigheden, gelegen te Bree, Toekomstraat 6,  2e 
afdeling, Sectie B, ex.nr. 570 F3 en ex.nr. 1 E2 met een totale oppervlakte van 92a55ca (thans 1/10A 
en 1E3).
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Art. 2: Het recht van terugverkoop door de stad Bree zoals gesteld in de vorige akten van aankoop (d.d. 
1980) niet uit te oefenen.
 
Art. 3: In de akte dient als voorwaarde te worden opgenomen dat de bouwwerkzaamheden, zoals 
vergund bij Omgevingsvergunning dd. 17.02.2020 voor het bouwen voor het verwijderen van twee 
vrijstaande gebouwen, bouwen van een bedrijfsgebouw, plaatsen van publiciteitsinrichting, verwijderen 
en aanleggen verharding, reliëfwijziging, aanleggen parkeerplaatsen, binnen het jaar na het verlijden 
van de akte dienen te worden aangevat en dat deze dienen te worden afgewerkt zoals voorzien binnen 
de termijnen van de wetgeving op vlak van ruimtelijke ordening.
 
Art. 4: Dit besluit over te maken aan het notariaat Flemings & Jansen, Binnensingel 74 te 3920 Lommel 
 
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.
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN

6. Aanleggen van laagspanningsnet voor aansluiting marktkasten en stroomnet - goedkeuring offerte

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

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;
 
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: 
Herinrichting centrumstraten – Aanleggen van laagspanningsnet voor aansluiting marktkasten en 
stroomnet;
 
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.
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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 16 december 2020 een visum 
met nummer 2012/741 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 
inzake overheidsdopdrachten.
 
Art. 2: De kostprijs van de opdracht wordt geraamd op € 35.967,48 € excl. btw (btw verlegd).
 
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.

REGLEMENTEN, BELASTINGEN EN RETRIBUTIES – GOEDKEURING

7. Vaststellen van subsidiereglement Corona Noodfonds ‘vrije tijd’

SAMENVATTING
 
Voor Bree wordt door de Vlaamse Regering  eenmalig € 253.645,14 euro ter beschikking gesteld 
(publicatie 22 juni 2020).
Voor de Breese verenigingen worden de voorwaarden vastgelegd in het ‘Corona-noodfonds 
subsidiereglement’ goedgekeurd of bekrachtigd.
 
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 decreet (17 juni 2020) van het Vlaams parlement tot het nemen van dringende maatregelen 
met betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met 
betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie)
 
OVERWEGING
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Overwegende dat de Corona-crisis ook de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar treft. Om de lokale 
besturen te helpen om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse Regering om hen in 2020 eenmalig 
87,3 miljoen euro ter beschikking te stellen. Het grootste deel van die middelen (83,9 miljoen euro) 
wordt verdeeld over de lokale besturen, voor Bree gaat dit over 253.645,14 euro. Lokale besturen 
beslissen autonoom over de besteding van deze middelen.
 
Overwegende dat deze Corona-subsidie vanwege de Vlaamse regering werd opgenomen in de door de 
gemeenteraad op 7 december 2020 goedgekeurde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025;
 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen op 29 juni 2020, ten gevolge van dit 
Corona noodfonds vanwege de Vlaamse regering, een nota goedkeurde waarin het diensthoofd Vrijde 
Tijd voorstellen deed in de nota Plan Noodfonds Corona om praktisch om te gaan met deze beslissing 
van de Vlaamse regering wat de middelen voor stad Bree betreft:
 
Nota Noodfonds Cultuur, Jeugd en Sport.
 
Het College van Burgemeester en Schepenen ontwikkelt samen met de vrijetijdsdiensten een Plan 
Noodfonds Corona.
 
Uitgangspunt: het aanbod van de sectoren cultuur, jeugd en sport blijven garanderen voor de Breese 
burger. De klemtoon komt te liggen op lange termijn investeringen die dit mogelijk moeten maken.
 
Het plan bevat enerzijds structurele investeringen zodat burgers activiteiten en evenementen 
aangeboden door de sectoren cultuur, jeugd en sport kunnen blijven bijwonen. Hiervoor worden 
investeringen gedaan in de vernieuwing en de uitbreiding van materialen die via de uitleendienst ter 
beschikking worden gesteld, hygiënische materialen voor onze stedelijke jeugd, sport en cultuur 
infrastructuren, verenigingen ondersteunen bij het implementeren van de 
duurzaamheidsmaatregelingen die zich opdringen, het aanbod op het vlak van cultuur, jeugd en sport 
van de stedelijke diensten garanderen. Omwille van de publieksbeperking wordt indien mogelijk extra 
aanbod gecreëerd. De impact van de annuleringskosten voor afgelaste activiteiten wordt mee in 
rekening genomen.
 
Anderzijds willen we via een bevraging van de jeugd-, sport- en socioculturele verengingen en clubs in 
kaart brengen welke noden daar leven. Diverse signalen bereiken ons. Op dit moment is nog niet voor 
elke vereniging duidelijk wat de gevolgen zijn. Sommigen zijn nog niet kunnen heropstarten.
 
De stedelijke diensten leveren ondertussen inspanningen om de infrastructuur corona veilig ter 
beschikking te stellen aan verenigingen en burgers.
 
We nodigen verenigingen alvast uit om na te denken over hun toekomstige werking en de nodige 
creativiteit aan de dag te leggen.  Er zijn verenigingen die hun eetdag niet annuleerden maar vervingen 
door een afhaalmaaltijd, gekochte materialen schonken aan een goed doel, een nieuwe datum 
vastlegden voor hun activiteit.  Doe zeker beroep op uw leden want samen met jullie leden scharen jullie 
jezelf achter een gemeenschappelijk idee, een hobby, een traditie. Samen bouwen jullie een nieuwe 
toekomst uit.
 
Bevraging:
 
Doel: in kaart brengen van de noden van verenigingen en clubs zodat een verdeling van het noodfonds 
op de meest efficiënte wijze ingezet kan worden om de toegang tot het aanbod van de sectoren cultuur, 
jeugd en sport te garanderen.
 
Werkwijze
 
1. We vragen u om de vragenlijst zo gedetailleerd mogelijk in te vullen en terug te sturen voor 30 

september 2020.
2. De werkgroep, Noodfonds Cultuur, Jeugd en Sport, gebruikt de input van de vragenlijsten om een 

totaalschets te krijgen van de noden van de verenigingen en clubs.
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3. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de verdeling m.b.t. het toewijzen van 
de middelen aan de structurele investeringen en de tegemoetkomingen aan individuele 
verenigingen en clubs.

4. Verenigingen en clubs vragen via een aanvraagformulier een financiële tegemoetkoming aan. Dit 
formulier dient ten laatste op 30 november ingediend te worden met bewijsstukken.

 
Overwegende dat deze bevraging nu voltooid is en het aan de gemeenteraad toehoort om de principes 
van de subsidieverdeling en het subsidiereglement ter zake te bekrachtigen en goed te keuren.
 
Overwegende het D.L.B. art. 41, 23°, de gemeenteraad is bevoegd tot vaststelling van 
subsidiereglementen;
 
STEMMING
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT: 
 
Art. 1: De gemeenteraad neemt akte van het besluit (publikatie 22 juni 2020) van de Vlaamse Regering 
om voor het verenigingsleven i.h.k.v. Covid 19-crisis hen eenmalig 87,3 miljoen euro ter beschikking te 
stellen. Het grootste deel van die middelen (83,9 miljoen euro) wordt verdeeld over de lokale besturen, 
voor Bree gaat dit over 253.645,14 euro.
 
Art. 2. Lokale besturen beslissen autonoom over de besteding van deze middelen die voor Bree zijn 
opgenomen in het op 7 december 2020 goedgekeurde aangepaste meerjarenplan 2020-2025.
 
Art. 3: Voor de Breese verenigingen worden de volgende voorwaarden als ‘Corona-noodfonds 
subsidiereglement’ goedgekeurd of bekrachtigd:
 Enkel erkende, gesubsidieerde verenigingen (socio-cultureel, jeugd, sport) van Bree komen in 

aanmerking voor een toelage uit het Covid-19 noodfonds.
 Dit gebeurt op basis van een bevraging van die verenigingen via de dienst Vrije Tijd op basis van 

deze voorwaarden en op basis van voor te leggen bewijsstukken/facturen aan de dienst Vrije Tijd:
o Terugbetaling van de aankoop van hygiënische producten en ingrepen van verenigingen om hun 

werking en activiteiten Corona-proof verder te zetten.
o Terugbetaling van de reeds gemaakte kosten voor activiteiten van verenigingen die omwille van 

Covid-19 niet zijn kunnen doorgaan.
o Aankopen (extra tafels, stoelen, nadars, toiletboxen, noodzakelijke spatschermen, bijkomende 

verzekeringspolis,…) om de Coronamaatregelen in de vrije-tijdswerking te kunnen respecteren en 
vrijwaren.

 
Art. 4: Kwijtschelding, in Covid-19 tijden, van huur voor verenigingen die gebruik maken van lokalen van 
de stad wordt binnen de algemene budgetmiddelen van de stad verrekend.
Voor verenigingen die gebruik maken van eigen lokalen en gehuurde lokalen wordt de redelijkheid van 
een tegemoetkoming in hun vaste (doorlopende) kosten onderzocht en uitgewerkt, na bevraging erover, 
per betrokken vereniging, door de dienst Vrije Tijd.
 
Art. 5: Kwijtschelding, in Covid-19 tijden van horeca-lockdown, van huur/concessie voor horeca-
uitbaters die gebruik maken van gebouwen van de stad wordt binnen de algemene budgetmiddelen van 
de stad verrekend en de raad neemt er kennis van dat het Autonoom gemeentebedrijf (AGB) eenzelfde 
principe, voor horeca-huurders/concessiehouders, hiervoor toepast waarvoor en onder meer de 
gemeenteraad op 7 december j.l. een coronasubsidie aan het AGB goedkeurde.
 
Art. 6: Aanwending van dit Noodfonds voor de vrije tijdsdiensten van de stad Bree om Coronaproof en 
veilig te werken en aankopen te doen (hygiënisch materiaal, extra tafels, stoelen, nadars, spatschermen, 
…) en om nieuwe projecten (hinkelpaden, zoektochten, literaire en culturele sfeerwandelingen,..) voor 
verenigingen en personen te ontwikkelen.
 
Art. 7: Voor de twee Carnavalsverenigingen (Stoepluipers, Kwaartjeslummels) wordt vanuit het 
Noodfonds een reserve van 10.000€ aangelegd om heropstart, als dit terug geoorloofd is, te financieren. 
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Hun basissubsidie werd voor 2020 in april j.l. uitgekeerd, carnavalsactiviteiten zijn in Corona-periode en 
tot op heden niet kunnen doorgaan.
 
Art. 8: Het resterend budget uit het Noodfonds zal, desgevallend, aan de erkende verenigingen extra 
verdeeld worden op basis van een percentage van de basissubsidie die ze jaarlijks ontvangen.
 
Art. 9: Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om de uitbetaling aan de 
gemachtigden van de Coronasubsidies ten gevolge van dit reglement en bij collegebesluit uit te voeren.
 
Art. 10: 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.
 
TOEGEVOEGDE AGENDAPUNTEN

8. Toegevoegd punt vanwege voorzitter Jacques Leten voor fractie Sp.a: Aanpassing huishoudelijk 
reglement van de Gemeenteraad en OCMW raad artikel 9 paragraaf 2
SAMENVATTING
 
In opvolging van de vraag van de Fractie Verjonging  op de GR i.v.m. de publicatie van de verslagen 
van de gemeenteraad en OCMW raad in het Stedelijk informatieblad De Klets!
Uit overleg met de diensten blijkt dat:
Sinds de corona-perikelen er voornamelijk korte magazines verstuurd werden, waarbij de communicatie 
voornamelijk draaide rond Covid-19. Hierin werden de gemeenteraadsbeslissingen niet opgenomen om 
de leesbaarheid te vergroten.
 
Intern werd de beslissing genomen om Klets! in te korten van 10 x 24 blz. per jaar naar 5 x lange editie 
(24 blz.) en 5 x korte nieuwsbrief ( 4/8 blz.) en dit om volgende redenen:
 Kosten besparend
 Tijdens corona werden korten nieuwsbrieven erg gesmaakt.
Het verslag van de gemeenteraad publiceren is niet praktisch wegens:
 Onvoorspelbare hoeveelheid, zowel reguliere agendapunten als toegevoegde punten
 Gemiddeld 2 tot 3 pagina’s = veel in verhouding met totaal.
Daarom stellen wij voor het Huishoudelijk Reglement dat goedgekeurd werd in de gemeenteraad en 
OCMW raad van de zittingen van 11 maart 2019 voor wat betreft artikel 9 paragraaf 2 aan te passen:
 
“Aan de beslissingen van de gemeenteraad zal verder de nodige bekendheid gegeven worden, door de 
notulen te publiceren op de stedelijke website en in elke publicatie van het stedelijk informatieblad 
dient te duidelijk zichtbaar worden opgenomen dat er een gemeenteraad en OCMW raad heeft 
plaatsgevonden, met vermelding van de datum en dat diegenen die interesse hebben in het verslag dit 
kunnen aanvragen op eenvoudig  telefonisch verzoek, per e-mail of gewone brief.

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
 
Overwegende dat gemeenteraadslid Jacques Leten, fractie Spa, per e-mail van woensdag 6 januari 
2021, aan de gemeenteraad van maandag 11 januari 2021 een agendapunt toevoegde met volgende 
inhoud:
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In opvolging van de vraag van de Fractie Verjonging  op de GR i.v.m. de publicatie van de verslagen 
van de gemeenteraad en OCMW raad in het Stedelijk informatieblad De Klets!
Uit overleg met de diensten blijkt dat:
Sinds de corona-perikelen er voornamelijk korte magazines verstuurd werden, waarbij de communicatie 
voornamelijk draaide rond Covid-19. Hierin werden de gemeenteraadsbeslissingen niet opgenomen om 
de leesbaarheid te vergroten.
 
Intern werd de beslissing genomen om Klets! in te korten van 10 x 24 blz. per jaar naar 5 x lange editie 
(24 blz.) en 5 x korte nieuwsbrief ( 4/8 blz.) en dit om volgende redenen:
 Kosten besparend
 Tijdens corona werden korten nieuwsbrieven erg gesmaakt.
Het verslag van de gemeenteraad publiceren is niet praktisch wegens:
 Onvoorspelbare hoeveelheid, zowel reguliere agendapunten als toegevoegde punten
 Gemiddeld 2 tot 3 pagina’s = veel in verhouding met totaal.
Daarom stellen wij voor het Huishoudelijk Reglement dat goedgekeurd werd in de gemeenteraad en 
OCMW raad van de zittingen van 11 maart 2019 voor wat betreft artikel 9 paragraaf 2 aan te passen:
 
“Aan de beslissingen van de gemeenteraad zal verder de nodige bekendheid gegeven worden, door de 
notulen te publiceren op de stedelijke website en in elke publicatie van het stedelijk informatieblad 
dient duidelijk zichtbaar worden opgenomen dat er een gemeenteraad en OCMW raad heeft 
plaatsgevonden, met vermelding van de datum en dat diegenen die interesse hebben in het verslag dit 
kunnen aanvragen op eenvoudig  telefonisch verzoek, per e-mail of gewone brief.

Na bespreking en stemming.

STEMMING

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

BESLUIT: 
 
Art. 1: Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd door de raad op datum van 11 
maart 2019,  wordt in artikel 9§2 als volgt aangepast: aan de beslissingen van de gemeenteraad zal 
verder de nodige bekendheid gegeven worden, door de notulen te publiceren op de stedelijke website 
en in elke publicatie van het stedelijk informatieblad dient duidelijk zichtbaar worden opgenomen dat er 
een gemeenteraad en OCMW raad heeft plaatsgevonden, met vermelding van de datum en dat 
diegenen die interesse hebben in het verslag dit kunnen aanvragen op eenvoudig  telefonisch verzoek, 
per e-mail of gewone brief.
 
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.

9. Toegevoegd punt vanwege voorzitter Jacques Leten voor fractie Sp.a:  Schrijven van Agentschap 
Binnenlands Bestuur d.d. 6/01/2020 inzake een klacht tegen de behandeling, op de gemeenteraad 
van 5 oktober 2020, van het toegevoegde agendapunt over de arresten van de Raad van State van 3 
december 2019 en 8 september 2020 - ter kennisgeving

SAMENVATTING
 
Na onderzoek van het dossier ziet ABB geen reden om op te treden. Het optreden in rechte behoort in 
principe tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen of het vast bureau. Tenzij 
de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn beslist om zelf in rechte op te treden. Dat is 
in dit dossier, met de informatie waarover ABB beschikt, niet het geval.
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Het is dan ook logisch dat de kennisname van de arresten gebeurt door het orgaan dat de gemeente/het 
OCMW in rechte vertegenwoordigt. Er bestaat geen decretale verplichting om deze arresten ter kennis 
te geven aan de gemeenteraad/OCMW-raad.
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10. Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Corona steun

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

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

11. Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Anti-reclame

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

12. Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Verlichting Stationswal

SAMENVATTING
 
Tijdens de donkere winterperiode valt het op dat de Stationswal weinig verlicht is.
Wordt er nog bijkomende verlichting voorzien of is deze situatie definitief ?

13. Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Parking De Wissel

SAMENVATTING
 
Al geruime tijd is het duidelijk dat er veel te weinig plaatsen zijn om te parkeren aan de basisschool de 
Wissel in Opitter.

Kan de parking rond De Wissel worden uitgebreid en/of opnieuw worden ingericht zodat ouders hun 
kinderen veilig aan de school kunnen afzetten en andere kinderen veilig naar school kunnen fietsen of 
wandelen ?
 
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), 15 stemmen tegen (Jacques 
Leten, Liesbeth Van der Auwera, Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel Theunissen, Jo 
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Vandersteegen, Katja Verheyen, Martijn Geerits, Stefan Daniels, Jeff Ceyssens, Mathieu Kenis, Elly 
Langens, Mia Weltjens, Free Bamps, Jo Leenders)

14. Toegevoegd punt vanwege de fractie Verjonging: Parasitaire aanhaking

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

15. Actualiteitsvraag vanwege de fractie Verjonging: verkeersveiligheid Opitterkiezel

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

16. Toegevoegd punt vanwege de fractie Vernieuwing: Dorpskern Tongerlo

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

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

18. Toegevoegd punt vanwege de fractie Vernieuwing: Afbraak resterende gebouwen ziekenhuis

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

19. Toegevoegd punt vanwege de fractie Vernieuwing: Winterterrassen Vrijthof

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

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

De voorzitter sluit de vergadering om 21u50.

Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.

Namens de gemeenteraad,

Algemeen directeur,
Stefan Goclon
#$ondertekening2$#

#$stempel$#

Voorzitter
Jacques Leten
#$ondertekening1$#

 


		2021-02-03T21:56:05+0100
	BREE
	Rudi Cober (Signature)
	Wnd. Voorzitter GR en OCMW-raad


		2021-02-04T09:21:21+0100
	BREE
	Stefan Goclon (Signature)
	Algemeen directeur




