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Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen

maandag 12 april 2021 om 08u45

Aanwezig: Liesbeth Van der Auwera, Burgemeester

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

Katja Verheyen, Voorzitter BCSD

Stefan Goclon, Algemeen directeur

Verontschuldigd: /

Afwezig: /

VERSLAG

1. Goedkeuring notulen van het college van burgemeester en schepenen van 29 maart 2021

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 29 
maart 2021 goed.

PERSONEELSZAKEN

2. Arbeidsongeval 3 november 2020 – Zonder blijvende arbeidsongeschiktheid

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

3. Aanwervingsprocedure technisch assistent groendienst (Dv) in contractueel verband – 38u – 
Goedkeuring kandidaturen

Goedkeuring kandidaturen in de aanwervingsprocedure technisch assistent groendienst (Dv) 
in contractueel verband – 38u.
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4. Aanwervingsprocedure technisch assistent groendienst (Dv) in contractueel verband – 38u – 
Aanstelling selectiecommissie

Goedleuring van de aanstelling selectiecommissie in de aanwervingsprocedure technisch 
assistent groendienst (Dv) in contractueel verband – 38u.

5. Voorstel tot aanstelling van een Parkeerwachter (Dv) – onbepaalde duur in contractueel 
verband – 23u

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

FINANCIËN

6. Materiële rechtzettingen en gedeeltelijke oninbaarstellingen m.b.t. het kohier van de 
afvalbelasting 2021 - Goedkeuring

De materiële rechtzettingen aangaande de onderstaande kohierartikelen goed te keuren:
kohierartikel bedrag
001488 136,35

001936
123,85
 

OMGEVING/ HUISVESTING/ OVERHEIDSGEBOUWEN/ MOBILITEIT

BESLUITEN OMGEVING

7. Uitbetaling papiervergoeding - 4e kwartaal 2020

De KSA Tongerlo zamelt maandelijks papier aan huis in. Zij krijgen hiervoor een subsidie 
via Limburg.net.  De stad zal dit bedrag doorstorten. 

8. OMV 2020164454 - Een omgevingsvergunning voor een grondwaterwinning, op locatie 
Mariahofstraat, kadastraal gekend als (afd. 3) sectie A 19 C, aangevraagd door Anita 
Geutjens namens GEUTJENS LOONBEDRIJF NV

Dossiernummer: 2020278
Omgevingsloket nr.: OMV_2020164454
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
Inrichtingsnummer: 20201203-0092
 
Een omgevingsvergunning voor een grondwaterwinning, op locatie Mariahofstraat, kadastraal 
gekend als (afd. 3) sectie A 19 C, aangevraagd door Anita Geutjens namens GEUTJENS 
LOONBEDRIJF NV.
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9. OMV 2020164517 - Een omgevingsvergunning voor een grondwaterwinning, op locatie 
Braekenweg, kadastraal gekend als (afd. 3) sectie A 811 A, aangevraagd door Anita 
Geutjens namens GEUTJENS LOONBEDRIJF NV

Dossiernummer: 2020277
Omgevingsloket nr.: OMV_2020164517
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
Inrichtingsnummer: 20201203-0104
 
Een omgevingsvergunning voor een grondwaterwinning, op locatie Braekenweg, kadastraal 
gekend als (afd. 3) sectie A 811 A, aangevraagd door Anita Geutjens namens GEUTJENS 
LOONBEDRIJF NV.
 

10. OMV 2020158638 - Een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad, het 
plaatsen van een lamellen afdak en de regularisatie van een verharding, op locatie 
Meeuwerkiezel 150, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie B 462 N3, aangevraagd door 
Kelly Vanhove en Wim Moors

Dossiernummer: 2020283
Omgevingsloket nr.: OMV_2020158638
Beslissing:  Vergunning
 
Een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad, het plaatsen van een 
lamellen afdak en de regularisatie van een verharding, op locatie Meeuwerkiezel 150, 
kadastraal gekend als (afd. 2) sectie B 462 N3, aangevraagd door Kelly Vanhove en Wim 
Moors.
 

11. OMV 2020162831 - Een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen, op locatie 
Industrieterrein Kanaal-Noord, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie A 1431 C, aangevraagd 
door Josche Geerits namens JOSCHE BV

Dossiernummer: 2020269
Omgevingsloket nr.: OMV_2020162831
Beslissing:  Vergunning
 
Een omgevingsvergunnning voor het kappen van bomen, op locatie Industrieterrein Kanaal-
Noord, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie A 1431 C, aangevraagd door Josche Geerits 
namens JOSCHE BV.
 

12. OMV 2020175364 - Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
appartementsgebouw met zes appartementen en ondergrondse parking, op locatie 
Mussenburgstraat 6, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 1154 S, (afd. 1) sectie B 1154 
M en (afd. 1) sectie B 1154 N, aangevraagd door Frans Camp en Rita Waelbers

Dossiernummer: 2020294
Omgevingsloket nr.: OMV_2020175364
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
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Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een appartementsgebouw met zes 
appartementen en ondergrondse parking, op locatie Mussenburgstraat 6, kadastraal gekend 
als (afd. 1) sectie B 1154 S, (afd. 1) sectie B 1154 M en (afd. 1) sectie B 1154 N, 
aangevraagd door Frans Camp en Rita Waelbers.
 

13. OMV 2021050454 - Een aktename voor het uitbreiden van een bestaande 
eengezinswoning, op locatie Brugstraat 29, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 1172 Y 
en (afd. 1) sectie B 1172 C2, aangevraagd door Alexander De Smedt en Katrien Kerkhofs

Dossiernummer: 202161
Omgevingsloket nr.: OMV_2021050454
Beslissing:  Aktename
 
Een aktename voor het uitbreiden van een bestaande eengezinswoning, op locatie Brugstraat 
29, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 1172 Y en (afd. 1) sectie B 1172 C2, aangevraagd 
door Alexander De Smedt en Katrien Kerkhofs.
 

14. OMV 2021051365 - Een aktename voor het plaatsen van een veranda, op locatie 
Veeweidestraat 74, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 6 Y, aangevraagd door Marijn 
Creemers

Dossiernummer: 202163
Omgevingsloket nr.: OMV_2021051365
Beslissing:  Aktename
 
Een aktename voor het plaatsen van een veranda, op locatie Veeweidestraat 74, kadastraal 
gekend als (afd. 1) sectie B 6 Y, aangevraagd door Marijn Creemers.
 

15. OMV 202056887 - Een aktename voor het uitbreiden van een terras, op locatie 
Graevenstraat 13, kadastraal gekend als (afd. 3) sectie B 367 D2, aangevraagd door de 
heer Ludo Willems

Dossiernummer: 202174
Omgevingsloket nr.: OMV_2021056887
Beslissing:  Aktename
 
Een aktename voor het uitbreiden van een terras, op locatie Graevenstraat 13, kadastraal 
gekend als (afd. 3) sectie B 367 D2, aangevraagd door de heer Ludo Willems.
 

16. OMV 2020170948 - Een weigering voor een grondwaterwinning, op locatie Houterstraat, 
kadastraal gekend als (afd. 1) sectie A 2 G, aangevraagd door Anita Geutjens namens 
GEUTJENS LOONBEDRIJF NV

Dossiernummer: 2020286
Omgevingsloket nr.: OMV_2020170948
Beslissing:  Weigering
Inrichtingsnummer: 20201214-0092
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Een weigering voor een grondwaterwinning, op locatie Houterstraat, kadastraal gekend als 
(afd. 1) sectie A 2 G, aangevraagd door Anita Geutjens namens GEUTJENS LOONBEDRIJF 
NV.
 

17. OMV 2020171337 - Een weigering voor een grondwaterwinning, op locatie Elsputtersstraat, 
kadastraal gekend als (afd. 1) sectie A 1234 F, aangevraagd door Anita Geutjens namens 
GEUTJENS LOONBEDRIJF NV

Dossiernummer: 2020287
Omgevingsloket nr.: OMV_2020171337
Beslissing:  Weigering
Inrichtingsnummer: 20201215-0024
 
Een weigering voor een grondwaterwinning, op locatie Elsputtersstraat, kadastraal gekend 
als (afd. 1) sectie A 1234 F, aangevraagd door Anita Geutjens namens GEUTJENS 
LOONBEDRIJF NV.

EIGENDOMMEN

18. Pachtoverdracht van Segers Jozef naar Theunissen Peter - Aanpassing overeenkomst

Goedkeuring te verlenen inzake de (aangepaste) overeenkomst van pachtoverdracht op 
naam van de heer Segers Jozef op zijn schoonzoon, de heer Theunissen Peter, zoals 
voorzien in de overeenkomst in bijlage, die deel uitmaakt van dit besluit.

MOBILITEIT

19. Mussenburgveld: Voorstel te nemen maatregel i.f.v. verkeersveiligheid

Het college van burgemeester en schepenen gaat AKKOORD met het verder uitwerken van 
de voorgestelde maatregel. 

VARIA

20. Drinkwateranalyse NEC Mariahof

De stad heeft in het Mariahof een eigen grondwaterwinning die gebruikt wordt als 
drinkwatervoorziening voor dit gebouwencomplex.  Dit water dient regelmatig gecontroleerd 
te worden. Uit een prijsvergelijking komt Labo Derva als beste aanbieder. 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om deze opdracht te gunnen.

POLITIE/ BRANDWEER

TIJDELIJKE POLITIEVERORDENINGEN (goedkeuring/ter kennisgeving)

21. Tijdelijke politieverordening voor de afsluiting van de Bloemenstraat wegens plaatsing van 
een verhuiswagen op 16/4/2021

Op 16/4/2021 zal de Bloemenstraat ter hoogte van huisnummer 2 gedurende enkele 
uren worden afgesloten voor alle verkeer voor de plaatsing van een verhuiswagen. 

22. Tijdelijke politieverordening voor de afsluiting van de Omselweg wegens plaatsing van een 
hijskraan gedurende 3 uren in de ochtend van 1/4/2021 - Ter kennisgeving

Kennisgeving van beslissing tot afsluiting van de Omselweg voor alle verkeer voor 
plaatsing hijskraan op 3 uren in de ochtend van 1/4/2021.
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BURGERZAKEN

23. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum, grafnummer B/MZ/293.

24. Ambtshalve afvoering van een onderdaan ingeschreven te Bree

Ambtshalve afvoering van een onderdaan ingeschreven te Bree en omdat hij sedert 
geruime tijd vertrokken is naar een onbekende bestemming en niet voldoet aan de 
voorwaarden voor tijdelijke afwezigheid.

25. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree Centrum, grafnummer C/25/411.

26. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree Centrum, grafnummer E/10/286.

27. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree Centrum, grafnummer B/3/27.

TECHNISCHE DIENST

OVERHEIDSOPDRACHTEN

28. Rioleringswerken Veeweidestraat - Goedkeuring gunning

Goedkeuring wordt verleend aan de gunning van Fluvius aan DILISSEN, Berkebossenlaan 6 
te 2400 Mol.
De opdracht “Rioleringswerken Veeweidestraat” wordt gegund tegen het nagerekende 
offertebedrag van € 61.748,53 excl. btw.

29. Rioleringswerken Veeweidestraat - Goedkeuring voorlopige oplevering

De opdracht “Rioleringswerken Veeweidestraat” wordt voorlopig opgeleverd.

30. Rioleringswerken Veeweidestraat – Ereloon – Goedkeuring aanvaarde factuur

Het college van burgemeester aanvaardt  in het kader van de opdracht 
“Rioleringswerken Veeweidestraat” de factuur van Geotec bvba, Riemsterweg 117 te 3742 
Bilzen voor een bedrag van € 2.698,83 excl. btw of € 3.265,58 incl. 21% btw.

31. Aankoop en leveren van signalisatieborden en aanverwante producten - Goedkeuring 
gunning

De basisopdracht "Aankoop en leveren van signalisatieborden en aanverwante producten" 
wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieders (op basis van de prijs), zijnde:
- Trafiroad nv, Nieuwe Dreef 17 te 9160 Lokeren
- VVS nv, Veldstraat 107 te 3500 Hasselt
- Wayfinding België BV, Burchtstraat 2/002 te 2470 Retie. De verlengingen worden gegund 
tegen dezelfde voorwaarden als de basisopdracht.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek 
met nr. 2021/173/TD/KS.
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32. Maaien van wegbermen en weggrachten 2021 – Goedkeuring starten procedure en lijst uit 
te nodigen firma's

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht 
“Maaien van wegbermen en weggrachten 2021” wordt opgestart.

GEBOUWENBEHEER

33. Ontmoetingscentrum: Schilderwerken gang + trappenhal - Goedkeuring gunning - 
2021/169/TD/RM

De opdracht “Ontmoetingscentrum: schilderwerken gang + trappenhal” wordt gegund aan 
de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde ASLV nv, Steenweg 
208 te 3665 As, tegen het nagerekende offertebedrag van € 16.102,67 excl. btw of 
€ 19.484,23 incl. 21% btw (€ 3.381,56 Btw medecontractant).

34. Stadhuis: Herinrichting dienst burgerzaken - Goedkeuring verrekening - 2020/020/TD/RM

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 1 van de opdracht “Stadhuis: Herinrichting 
dienst burgerzaken” voor het totaal bedrag in meer van € 1.110,00 excl. btw of 
€ 1.343,10 incl. 21% btw.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Algemeen directeur,
Stefan Goclon
#$ondertekening2$#

#$stempel$#

Burgemeester
Liesbeth Van der Auwera
#$ondertekening1$#


