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Burgemeestersbesluit - Bree

maandag 13 september 2021 

AANWEZIG:
Liesbeth Van der Auwera, Burgemeester
Sven Meermans, Algemeen directeur waarnemend
VERONTSCHULDIGD:
Stefan Goclon, Algemeen directeur
AFWEZIG:

Besluit burgemeester i.v.m. kapping acuut gevaar - Zuid-Willemsvaart

REGELGEVING
De burgemeester:
 
Gelet op art. 134 van de Nieuwe Gemeentewet houdende de bevoegdheden van de 
burgemeester;
 
Gelet op art. 135 van de Nieuwe Gemeentewet houdende de bevoegdheden van de 
gemeente, meer bepaald §2 de taak tot het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een 
goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op 
openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen;
 
Gelet op art. 63 t.e.m. 67 van het Decreet Lokaal Bestuur houdende de bevoegdheden van 
de burgemeester;
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van de 
handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en latere wijzigingen, 
meer bepaald artikel 6.1.2° m.b.t. het vellen van alleenstaande hoogstammige bomen of 
enkele bomen enkele bomen in lijnverband omwille van acuut gevaar en na voorafgaande 
schriftelijke instemming van de burgemeester;

VOORWERP EN MOTIVERING
Gelet op de vraag van de heer Vital Knippenberg, dijkwachter, voor De Vlaamse Waterweg nv 
dd. 8 september 2021 als volgt samengevat:
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De aanvraag betreft 3 dorre beuken gelegen langs het jaagpad van de Zuid-Willemsvaart op 
de rechteroever afwaarts van Brug Beek – Mariahofstraat (2) en tegenover firma Hellings - 
Kanaalkom (1).
Deze 2 bomen zijn allen volledig afgestorven en betekenen aldus een mogelijk gevaar voor 
de gebruikers van het jaagpad en aangelanden.

Men vraagt derhalve om een kapvergunning;
 
Gelet op bijgevoegde foto’s en inplantingsplan;
 
Gelet op het advies van de Milieudienst, d.d. 10 september 2021:

- De motivering van de aanvrager wordt bijgetreden;
- Heraanplanting van minstens 3 nieuwe inheemse hoogstambomen is aangewezen.

OVERWEGENDE
Overwegende dat de veiligheid van de gebruikers van het jaagpad en aangelanden in het 
gedrang kan komen;
 
Overwegende dat het derhalve noodzakelijk is om passende maatregelen te nemen;

BESLUIT
Art. 1: Het 'acuut gevaar' m.b.t. deze melding te onderschrijven en toestemming te geven 
voor het kappen van 3 dorre beuken gelegen op het openbaar domein gelegen op de 
rechteroever van de Zuid-Willemsvaart, afwaarts brug Beek (Mariahofstraat) en tegenover 
firma Hellings (Kanaalkom).
 
Art. 2: De aanvrager volgende opdracht te geven: het (laten) aanplanten van minstens 3 
nieuwe inheemse hoogstammige bomen op dezelfde locatie.
 
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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Namens de Algemeen Directeur en de Burgemeester,

Algemeen directeur waarnemend,
Sven Meermans

Burgemeester
Liesbeth Van der Auwera

Voor eensluidend afschrift,
Op bevel,
Algemeen directeur waarnemend
Sven Meermans
#$ondertekening2$#

#$stempel$#

Burgemeester
Liesbeth Van der Auwera
#$ondertekening1$#
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