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Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen 

 

 

woensdag 10 juli 2019 om 10u00 
 

 

Aanwezig: Liesbeth Van der Auwera, Burgemeester 

Rudi Cober, Michel Theunissen, Schepenen 

Katja Verheyen, Voorzitter BCSD 

Stefan Goclon, Algemeen directeur 

Verontschuldigd: Mario Knippenberg, Jo Vandersteegen, Schepenen 

Jacques Leten, Lid 

Afwezig: / 

 

VERSLAG 

1. Goedkeuring notulen van het college van burgemeester en schepenen van 03 juli 2019 

PERSONEELSZAKEN 

2. Aanstelling bepaalde duur contractueel verband – in de functie van administratief 

medewerker secretariaat (Cv) - 28u30 

Gelet op de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet 

openbaar gemaakt.  

3. Vaststelling wervingsreserve van administratief medewerker secretariaat (Cv) in contractueel 

verband 

Gelet op de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet 

openbaar gemaakt.  

4. Bevorderingsprocedure Controleur der werken (Cx) in statutair verband – 38u – 

Goedkeuring kandidaturen 

Gelet op de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet 

openbaar gemaakt.  
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5. Bevorderingsprocedure Controleur der werken (Cx) in statutair verband – 38u – Aanstelling 

selectiecommissie 

Gelet op de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet 

openbaar gemaakt  

6. Aanwervingsprocedure twee begeleiders buitenschoolse opvang (Cv) in contractueel verband 

– 19u – Aanstelling selectiecommissie 

Gelet op de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet 

openbaar gemaakt.  

7. Aanstelling bepaalde duur contractueel verband – in de functie van administratief 

medewerker jeugd (Cv) – 19/38ste 

Gelet op de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet 

openbaar gemaakt.  

8. Verkorte selectieprocedure Deskundige omgeving (Bv) in contractueel verband – 38u – 

verlenging inschrijvingsperiode 

9. Goedkeuring functiebeschrijving administratief medewerker mobiliteit (Cv) 

FINANCIËN 

10. Materiële rechtzettingen en gedeeltelijke oninbaarstellingen m.b.t. het kohier van de 

afvalbelasting 2019 - goedkeuring. 

AANVRAAG BUURTFEESTEN 

11. Buurtfeest Keyartstraat 

Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door Keyartstraat op 24 augustus 2019 

12. Buurtfeest Meinestraat 

Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door Meinestraat op 20 juli 2019 

13. Buurtfeest Hof van Bree 

Goedkeuring voor het houden van een straatfeest in het Hof van Bree op 4 augustus 

2019 

OMGEVING/ HUISVESTING/ OVERHEIDSGEBOUWEN/ MOBILITEIT 

14. Gemeentelijke visie op lokaal sociaal woonbeleid en sluiten van een sociale 

woonbeleidsconvenant - goedkeuring 

15. Nationaal Park Hoge Kempen - Masterplan 2020 - 2040 : goedkeuring 

BESLUITEN OMGEVING 

16. Het plaatsen van een elektriciteitscabine (Practimed), op locatie De Houborn 44, kadastraal 

gekend als (afd. 1) sectie B 971 E, aangevraagd door de heer Frederik Raemdonck. 

Dossiernummer: 2019133 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019077953 
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Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

Inrichtingsnummer: 20190408-0027 

  

het plaatsen van een elektriciteitscabine (Practimed), op locatie De Houborn 44, kadastraal 

gekend als (afd. 1) sectie B 971 E, aangevraagd door de heer Frederik Raemdonck. 

  

17. Regularisatie carport, slopen tuinberging, bestaande garage, achterbouw, bouwen garage en 

uitbreiden van de bestaande woning, op locatie Vaartstraat 10, kadastraal gekend als (afd. 

4) sectie A 283 P, aangevraagd door Jacky en Fabienne Simons - Charlier. 

Dossiernummer: 201922 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019014701 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

Inrichtingsnummer:  

  

regularisatie carport, slopen tuinberging, bestaande garage, achterbouw, bouwen garage  en 

uitbreiden van de bestaande woning, op locatie Vaartstraat 10, kadastraal gekend als (afd. 

4) sectie A 283 P, aangevraagd door Jacky en Fabienne Simons - Charlier. 

  

18. Het verbouwen van een eengezinswoning, op locatie Herenstraat 21, kadastraal gekend als 

(afd. 1) sectie B 1200 Y3, aangevraagd door de heer Benjamin Clijsters. 

Dossiernummer: 201981 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019036374 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

Inrichtingsnummer:  

  

het verbouwen van een eengezinswoning, op locatie Herenstraat 21, kadastraal gekend als 

(afd. 1) sectie B 1200 Y3, aangevraagd door de heer Benjamin Clijsters. 

  

19. Verkavelingsaanvraag voor twee kavels voor half-open bebouwing, één kavel voor open 

bebouwing, op locatie Peerderbaan 100, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 512 D2, 

aangevraagd door Leo Rutten namens de heer Willy Evens. 

20. Creëren van 2 kavels voor half-open bebouwing, op locatie Driehoevenstraat , kadastraal 

gekend als (afd. 1) sectie B 27 H en (afd. 1) sectie B 27 K, aangevraagd door Edmond 

Essers. 

21. Schrapping risicogrond Gemeentelijke Inventaris - Processieweg 11 

Aan het College wordt gevraagd om een aantal percelen te schrappen als risicogrond uit 

de Gemeentelijke Inventaris. Goedkeuring. 

VERGUNNINGEN MUZIEKACTIVITEIT 

22. Toelating afwijking geluidsnormen - Verjaardagsfeest (5th Avenue) - 23 juli 2019 

De aanvraag tot afwijking op de geluidsnormen voor het spelen van muziek op deze 

activiteit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het schepencollege. 
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23. Toelating afwijking geluidsnormen - Avondmarkt (5th Avenue) - 17 juli 2019 

De aanvraag tot afwijking op de geluidsnormen voor het spelen van muziek op deze 

activiteit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het schepencollege. 

24. Toelating afwijking geluidsnormen - Bree Live - 2 augustus 2019 

De aanvraag tot afwijking op de geluidsnormen voor het spelen van muziek op deze 

activiteit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het schepencollege. 

VARIA 

25. Preventiefonds Limburg.net - Betalingsaanvraag 2018 

De stad Bree kan via het Preventiefonds bij Limburg.net een aanvraag doen voor het 

bekomen van een tussenkomst in de kosten voor afvalpreventieprojecten. 

Om uitbetaald te worden is het noodzakelijk dat hierover gerapporteerd wordt. 

POLITIE/ BRANDWEER 

TIJDELIJKE POLITIEVERORDENINGEN 

26. Tijdelijke politieverordening voor afsluiten van de Meinestraat wegens buurtfeest op 

20/07/2019 van 14.00 u tot 24.00 u 

Op 20/07/2019 van 14.00 u tot 24.00 u zal de Meinestraat, worden afgesloten voor alle 

verkeer voor een buurtfeest. In de Augustijnerstraat wordt het eenrichtingsverkeer 

opgeheven. 

TIJDELIJKE WEGSIGNALISATIES 

27. Toelating voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg, zijnde 

Hoogstraat door DSSV nv van 02/7/2019 tot 04/07/2019 

Aan DSSV nv wordt de toestemming gegeven om in de Hoogstraat rioleringswerken uit te 

voeren van 02/7/2019 tot 04/07/2019. 

  

28. Toelating voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg, zijnde 

Heuvelstraat en Hanseg Bree door Kempenheuvel op 13/07/2019 

Aan Kempenheuvel wordt de toestemming gegeven om in de Heuvelstraat en Hanseg van 

Bree verkeersvertragende maatregelen te nemen om de veiligheid van de deelnemers en 

bezoekers aan de rommelmarkt op de parking te garanderen. De rommelmarkt gaat door 

op 13/07/2019 tussen 7.00 u en 13.00 u. 

INFO/ TOERISME 

29. Verlenging stadsApp met 1 jaar - goedkeuring. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte voor de verlenging van de 

stadsApp met 1 jaar goed. 

30. Aanvraag militaire oefening op grondgebied van Bree op 24 september 2019 - 

goedkeuring. 
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TECHNISCHE DIENST 

BESLISSINGEN EN OVERHEIDSOPDRACHTEN - LASTENBOEKEN EN AAN TE 

SCHRIJVEN FIRMA'S 

31. Rioleringswerken in de Groenstraat, netuitbreiding – Goedkeuring voorlopige oplevering 

De opdracht “Rioleringswerken in de Groenstraat, netuitbreiding” wordt voorlopig 

opgeleverd. 

32. Rioleringswerken in de Groenstraat, netuitbreiding - ereloon – Goedkeuring aanvaarde 

factuur 

Het college van burgemeester aanvaardt de factuur i.v.m. de erelonen van het project 

"rioleringswerken in de Groenstraat, netuibreiding" van Geotec bvba, Riemsterweg 117 te 

3742 Bilzen voor een bedrag van € 1.973,49 excl. btw of € 2.387,92 incl. 21% btw. 

VARIA 

KERKFABRIEKEN 

33. Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart Gerdingen verslag vergadering 17 juni 

2019 

TECHNISCHE DIENST 

34. E-mail van de directie van basisschool de Kadee dd. 2/07/2019, inzake de vraag om een 

container te kunnen plaatsen voor de maand augustus. 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen, 

 

Algemeen directeur, 

Stefan Goclon 

Burgemeester 

Liesbeth Van der Auwera 
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