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Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen

maandag 10 mei 2021 om 08u45

Aanwezig: Mario Knippenberg, Burgemeester waarnemend

Rudi Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Schepenen

Katja Verheyen, Voorzitter BCSD

Stefan Goclon, Algemeen directeur

Verontschuldigd: Liesbeth Van der Auwera, Burgemeester

Afwezig: /

VERSLAG

1. Goedkeuring notulen van het college van burgemeester en schepenen van 3 mei 2021

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 3 
mei 2021 goed.

PERSONEELSZAKEN

2. Aanstelling onbepaalde duur contractueel verband – in de functie van Technisch assistent 
groendienst (Dv) - 38u

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

3. Kennisneming besluit Algemeen Directeur d.d. 19 april 2021: Vacantverklaring en 
vaststelling selectieprocedure van een administratief medewerker omgeving (Cv) in 
contractueel verband – 38u – via een verkorte selectieprocedure

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de 
algemeen directeur d.d. 19 april 2021 betreffende de vacantverklaring en vaststelling 
selectieprocedure van een administratief medewerker omgeving (Cv) in contractueel 
verband via een verkorte selectieprocedure.  
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4. Vaststelling wervingsreserve van technisch assistent groendienst (Dv) in contractueel 
verband

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

5. Aanstelling in contractueel verband – in de functie van administratief medewerker omgeving 
(Cv) – 38/38ste 

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

6. Bijlage bij de arbeidsovereenkomst d.d. 27/01/2020 –  In de functie van administratief 
medewerker (Cv) – 9,5/38ste – Tijdelijke uitbreiding uren

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

OMGEVING/ HUISVESTING/ OVERHEIDSGEBOUWEN/ MOBILITEIT

BESLUITEN OMGEVING

7. OMV 2020177268 - Een omgevingsvergunning voor de bijstelling van een verkaveling voor 
twee kavels (lot 1) voor open bebouwing, op locatie Kipdorpstraat 14A, kadastraal gekend 
als (afd. 1) sectie C 333 K14, aangevraagd door Mathieu Rutten en de heer Samet Dinc

Dossiernummer: 202026V
Omgevingsloket nr.: OMV_2020177268
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
 
Een omgevingsvergunning voor een bijstelling van een verkaveling voor twee kavels (lot 1) 
voor open bebouwing, op locatie Kipdorpstraat 14A, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie C 
333 K14, aangevraagd door Mathieu Rutten en de heer Samet Dinc.

8. OMV 2021024574 - Een omgevingsvergunning voor verharding bestaande inrit en 
toegangspaden naar de voordeur, achterdeur het terras en de tuinberging, op locatie 
Veeweidestraat 41, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 44 D2, aangevraagd door 
Donald Claessens.

Dossiernummer: 202146
Omgevingsloket nr.: OMV_2021024574
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
Inrichtingsnummer: 
 
Een omgevingsvergunning voor verharding bestaande inrit en toegangspaden naar de 
voordeur, achterdeur het terras en de tuinberging, op locatie Veeweidestraat 41, kadastraal 
gekend als (afd. 1) sectie B 44 D2, aangevraagd door Donald Claessens.

9. OMV 2021026004 - Een omgevingsvergunning voor aanleggen van een overdekt terras, op 
locatie Meeuwerkiezel 35, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 867 A2 en (afd. 1) sectie 
B 867 N, aangevraagd door de heer Pieter Vandries.

Dossiernummer: 202139
Omgevingsloket nr.: OMV_2021026004
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
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Inrichtingsnummer: 
 
Een omgevingsvergunning voor aanleggen van een overdekt terras, op locatie Meeuwerkiezel 
35, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 867 A2 en (afd. 1) sectie B 867 N, aangevraagd 
door de heer Pieter Vandries.

10. OMV 2020179138 - Een omgevingsvergunning voor bouwen van een eengezinswoning, op 
locatie Mgr. Kestersstraat , kadastraal gekend als (afd. 3) sectie B 136 W2, aangevraagd 
door Kim Royakkers.

Dossiernummer: 2020299
Omgevingsloket nr.: OMV_2020179138
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
Inrichtingsnummer: 
 
Een omgevingsvergunning voor bouwen van een eengezinswoning, op locatie Mgr. 
Kestersstraat , kadastraal gekend als (afd. 3) sectie B 136 W2, aangevraagd door Kim 
Royakkers.

11. OMV 2020138955 -Een omgevingsvergunning voor verkavelen van twee loten voor open 
bebouwing, op locatie Neyenstraat 3, 5 en 7, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie B 688 
L, aangevraagd door Patrick Wouters.

Dossiernummer: 202020V
Omgevingsloket nr.: OMV_2020138955
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
 
Een omgevingsvergunning voor verkavelen van twee loten voor open bebouwing, op locatie 
Neyenstraat 3, 5 en 7, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie B 688 L, aangevraagd door 
Patrick Wouters.

12. OMV 2020120921 – Een voorwaardelijk gunstig advies van het CBS aan de Provincie 
Limburg, Directie Omgeving aangaande het beroep ingesteld tegen het besluit van het 
schepencollege dd. 25/01/2021 waarbij een voorwaardelijk omgevingsvergunning werd 
verleend voor het bouwen van een uitvaartcentrum, op locatie , kadastraal gekend als 
(afd. 1) sectie C 77 L en (afd. 1) sectie C 78 H, aangevraagd door Ellen Creemers en Kim 
Creemers.

Dossiernummer: 2020202
Omgevingsloket nr.: OMV_2020120921
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
Inrichtingsnummer: 20200323-0045
 
Een voorwaardelijk gunstig advies voor het bouwen van een uitvaartcentrum, op locatie, 
kadastraal gekend als (afd. 1) sectie C 77 L en (afd. 1) sectie C 78 H, aangevraagd door 
Ellen Creemers en Kim Creemers.

13. OMV 2021073715 - Ongegronde en/of niet rechtsgeldige melding voor het plaatsen van 
een houten schutting met betonnen palen, op locatie Meeuwerkiezel 147 en 149, 
kadastraal gekend als (afd. 2) sectie B 455 T en (afd. 2) sectie B 455 V, aangevraagd 
door Eline Craninckx.

Dossiernummer: 2021110
Omgevingsloket nr.: OMV_2021073715
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Beslissing:  Ongegrond, niet rechtsgeldig
Inrichtingsnummer: 
 
Ongegronde en/of niet rechtsgeldige melding voor het plaatsen van een houten schutting 
met betonnen palen, op locatie Meeuwerkiezel 147 en 149, kadastraal gekend als (afd. 2) 
sectie B 455 T en (afd. 2) sectie B 455 V, aangevraagd door Eline Craninckx.

14. Organisatie inzameling huisvuil op stedelijk recyclagepark in de zomerperiode

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de vraag van Limburg.net 
om in de zomerperiode (15 juni tot 12 september) huisvuil (in bordeaux of grijze zak) in 
te zamelen op het stedelijk containerpark van Bree.

MOBILITEIT

15. Witte Torenstraat: Te nemen maatregel ter naleving van het éénrichtingsverkeer

Het college van burgmeester en schepenen van Stad Bree gaat akkoord met de 
voorgestelde aanpassing in de Witte Torenstraat.

VARIA

16. Vraag van LAG m.b.t. een kleine uitbreiding van het bedrijventerrein

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord met de werkwijze, voorgesteld 
door LAG.

17. Vraag van Trans X Vof, Suzanne Poelmans, Driemorgenstraat 5, 3950 Bocholt, tot 
toestemming voor een noodwoning op Industrieterrein Kanaal-Noord, perceel 3de afd sie A 
nr 1513A, voor een periode van ca. 2 jaar

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor een noodwoning op 
het Industieterrein Kanaal-Noord, perceel 3de afd sie A nr 1513A, voor een periode van 
ca. 2 jaar aan Trans X Vof.

INFO/ TOERISME/COMMUNICATIE/EVENEMENTEN/PARKEREN

INFO

18. Brief van de horeca-uitbaters van Bree d.d. 27/04/2021, inzake Uitbreiding zomerterrassen 
horeca Bree-centrum na heropening + Antwoord centrummanager

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van de horeca-
uitbaters van Bree d.d. 27/04/2021, inzake Uitbreiding zomerterrassen horeca Bree-
centrum na heropening en keurt het antwoord van de centrummanager goed.

EVENEMENTEN

19. Mail van de PXL d.d. 28/04/2021, inzake Studytools uitdelen 1 moment max 2 uur- 
periode 25 mei - 4 juni

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van de PXL d.d. 
28/04/2021, inzake Studytools uitdelen 1 moment max 2 uur- periode 25 mei - 4 juni en 
geeft toestemming om het uitdelen van studytools te organiseren op 17 mei. Er werd 
afgesproken om dit te organiseren op de parking van het voormalig ziekenhuis. 
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TECHNISCHE DIENST

OVERHEIDSOPDRACHTEN

20. Aankoop en plaatsing toestellen multimovepad - Goedkeuring verrekening

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 1 van de opdracht “Aankoop en plaatsing 
toestellen multimovepad” voor het totaal bedrag in meer van € 234,28 excl. 
btw of € 283,48 incl. btw.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Algemeen directeur,
Stefan Goclon
#$ondertekening2$#

#$stempel$#

Burgemeester waarnemend
Mario Knippenberg
#$ondertekening1$#
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