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Burgemeestersbesluit - Bree

maandag 3 mei 2021 

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

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

REGELGEVING
De burgemeester:
 
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 Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de 
gemeenten en de provincies;
 
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;

Gelet op de nog geldende bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
 
Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;
 
Gelet op:
- Het K.B. van 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer 
en van het gebruik van de openbare weg: de wegcode;
- Het M.B. van 11/10/1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald: de code van de 
wegbeheerder;
- De verkeerswet, K.B. 16/03/1968;
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Gelet op de aanvraag van Dhr. Guy Cornelissen voor horeca - uitbaters Stift op 3/5/2021 
met betrekking tot de uitbreiding van de bestaande terraszone i.f.v. de opgelegde Corona - 
maatregelen en de federale toelating voor de heropstart van de horeca.
 
Gelet op de adviezen van:
- De technische dienst;
- Politiezone CARMA: N.V.T.;
- Agentschap Wegen & Verkeer: N.V.T.

Overwegende de gezamenlijke vraag van de horecazaken op Stift (Black Rose Rock Bar, 
Hoptimist, Lagossa, Nefast) voor het verkeersvrij maken van Stift t.h.v. de horecazaken van 
donderdag 8 mei 2021 - 08u tot en met 30/9/2021 - 20u voor de uitbreiding van hun 
terraszone.

Gezien de opgelegde corona - maatregelen bij heropstart van de horeca dienen o.a. tafels 
op een minimumafstand van 1,5m van elkaar te staan. Door een uitbreiding van de 
terraszone zal de capaciteit van de horecazaken niet drastisch verlagen en blijft de 
rendabiliteit op een aanvaardbaar niveau.
De horecazaken zijn verantwoordelijk voor het in acht nemen van alle opgelegde maatregelen 
(federaal, lokaal, Horeca Vlaanderen) en dienen te zorgen voor voldoende sanitaire 
voorzieningen conform de capaciteit van het aantal geplaatste tafels en stoelen.

Overwegende dat het verkeersvrij maken van Stift dient om de veiligheid van de bezoekers 
van de horecazaken en voetgangers te garanderen.

Overwegende dat de horecazaken van Stift zelf voorzien in de nodige maatregelen om hun 
terraszone af te bakenen. Stad Bree kan hiervoor geen hekwerk ter beschikking stellen. Stad 
Bree zorgt wel voor de signalisatie van de tijdelijke politieverordening volgens het plan in 
bijlage. 

Overwegende dat de horecazaken van Stift de omliggenden schriftelijk op de hoogte brengen 
van de uitbreiding van de terraszone en bijhorende tijdelijke politieverordening i.v.m. afzetting 
van de straat. 

Overwegende dat de hulpverleningszone Noord - Limburg een voorafgaande controle van de 
geplaatst terrassen en vrije doorgang van 3m zal doen. De terraszone mag enkel geopend 
worden mits goedkeuring van HVZNL.

OVERWEGENDE
Overwegende dat de horeca - heropening volgens Corona - richtlijnen dient uitgevoerd te 
worden op Stift door horeca - uitbaters Stift van 8/5/2021 - 08u tot en met 30/9/2021 - 
20u;
Overwegende dat de nodige signalisatie wordt aangebracht zoals op de goedgekeurde 
signalisatieplannen werd aangegeven;
Overwegende dat de veiligheid van terrasbezoekers, passanten en voertuigen moet 
gegarandeerd worden, maar de hinder tot een minimum moet beperkt worden.

BESLUIT
Art. 1: Aan horeca - uitbaters Stift wordt de toestemming gegeven om op Stift horeca - 
heropening volgens Corona - richtlijnen uit te voeren van 8/5/2021 - 08u tot en met 
30/9/2021 - 20u.
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De terrasuitbreidingen op straat mogen in voege gaan zodra de federale toelating voor de 
heropstart van de horeca gepubliceerd is. 
Er dient een vrije doorgangszone van tenminste 3m vrij te blijven voor voetgangers ter 
hoogte van de parkeerplaatsen tegenover de horecazaken en over de gehele breedte van de 
terraszone.

De horecazaken zijn verantwoordelijk voor het in acht nemen van alle opgelegde maatregelen 
(federaal, lokaal, Horeca Vlaanderen) en dienen te zorgen voor voldoende sanitaire 
voorzieningen conform de capaciteit van het aantal geplaatste tafels en stoelen.

Overwegende dat de horecazaken van Stift zelf voorzien in de nodige maatregelen om hun 
terraszone af te bakenen. Stad Bree kan hiervoor geen hekwerk ter beschikking stellen. Stad 
Bree zorgt wel voor de signalisatie van de tijdelijke politieverordening volgens het plan in 
bijlage. 

Hulpverleningszone Noord - Limburg zal een voorafgaande controle van de geplaatst 
terrassen en vrije doorgang van 3m doen. De terraszone mag enkel geopend worden mits 
goedkeuring van HVZNL.
 Bij eventuele inbreuken op de afspraken en maatregelen heeft de Stad Bree het recht om 
de verleende politieverordening in te trekken of bijkomende voorwaarden te stellen.

Art. 2: De regeling duurt ca. 150 dagen werkdagen.
 
Art. 3: De uit te voeren werken zijn werken van derde categorie, sterke hinder.
 
Art. 4: Signalisatie wordt door stadsbestuur Bree voorzien. 
 
Art. 5: Uitwerking: 
Volgens plan in bijlage, inrichting van de strook van Stift tussen de Bloemenstraat en 
huisnummer 42 als doodlopende straat + afsluiting van het deel tussen huisnummer 42 en 
de Bocholterstraat voor alle verkeer uitgezonderd voetgangers. Parkeerverbod op de 
parkeerplaatsen tegenover de horecazaken Stift (= doorgang).
 
Art. 6: De verantwoordelijke voor de signalisatie is Technische Dienst Bree -
  techdienst@bree.be - 089/848500.
 
Art. 7: Indien parkeerverbod nodig is dient dit minstens 24u voor de aanvang van de werken 
of activiteit geplaatst te worden.
 
Art. 8: De horecazaken van Stift zullen de omliggenden schriftelijk op de hoogte brengen van 
de uitbreiding van de terraszone en bijhorende tijdelijke politieverordening i.v.m. afzetting van 
de straat. 
 
Art. 9: De aanvrager (aannemer/organisator) dient tijdig de bewoners en handelaars 
SCHRIFTELIJK te verwittigen van de voorziene hinder! V.T.
 
Art. 10: De overtreders op de verbods- en gebodsbepalingen bevolen door de krachtens 
onderhavige verordening geplaatste tekens zullen vervolgd en gestraft worden overeenkomstig 
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artikel 29 van het K.B. van 16/03/1968 tot coördinatie van de wetten op de politie van het 
wegverkeer.
 
Art. 11: 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.

Namens de Algemeen Directeur en de Burgemeester,

Algemeen directeur,
Stefan Goclon

Burgemeester
Liesbeth Van der Auwera

Voor eensluidend afschrift,
Op bevel,
Algemeen directeur
Stefan Goclon
#$ondertekening2$#

#$stempel$#

Burgemeester
Liesbeth Van der Auwera
#$ondertekening1$#
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