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Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen 

 

 

woensdag 12 juni 2019 om 10u00 
 

 

Aanwezig: Liesbeth Van der Auwera, Burgemeester 

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

Schepenen 

Jacques Leten, Lid 

Stefan Goclon, Algemeen directeur 

Verontschuldigd: Katja Verheyen, Voorzitter BCSD 

Afwezig: / 

 

VERSLAG 

1. Goedkeuring notulen van het college van burgemeester en schepenen van 5 juni 2019. 

 

PERSONEELSZAKEN 

2. Aanvraag deeltijds (1/5de) Vlaams Zorgkrediet (Zorg voor een kind) – Contractueel 

personeelslid 

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

openbaar gemaakt.  

3. Aanwervingsprocedure administratief medewerker secretariaat (Cv) in contractueel verband 

– 28u30 – Aanstelling selectiecommissie 

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

openbaar gemaakt.  

4. Aanstelling bepaalde duur contractueel verband – in de functie van Boekhouder (Bv) – 

30u24 

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

openbaar gemaakt.  
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FINANCIËN 

5. Materiële rechtzettingen en gedeeltelijke oninbaarstelling m.b.t. het kohier van de 

afvalbelasting 2019 - goedkeuring. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het bedrag  van €900,13 van 

afvalbelasting 2019 oninbaar. 

6. Investeringstoelage ZMK - aanrekening niet-geprotesteerd aandeel - goedkeuring. 

Als provisorisch voorschot op de investeringstoelage aan het ZMK, Maaseik, wordt het 

gebudgetteerde bedrag van 246.667,-  op budgetcode 2019/6640000/DOM 4/0983 met 

raming nr. 2019150441 aangerekend en uitbetaald. 

AANVRAAG BUURTFEESTEN 

7. Buurtfeest Leliestraat en Wiekerbeekstraat 

Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door Leliestraat en Wiekerbeekstraat op 

29 juni 2019 

8. Buurtfeest Millenstraat 

Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door Millenstraat op 07 juli 2019 

9. Buurtfeest Dingensstraat, Steenbergstraat en Klein Dingensstraat 

Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door Dingensstraat, Steenbergstraat en 

Klein Dingensstraat op 6 juli 2019 

 

OMGEVING/ HUISVESTING/ OVERHEIDSGEBOUWEN/ MOBILITEIT 

BESLUITEN OMGEVING 

10. Aanvraag aanpassing werfontsluiting Michielspark 

11. Uitbetaling papiervergoeding - 1e kwartaal 2019 

De KSA Tongerlo zamelt maandelijks papier aan huis in. Zij krijgen hiervoor een subsidie 

via Limburg.net.  De stad dient dit bedrag door te storten.  

12. Het afbreken van een bestaande garage en het bouwen van een tuinkamer en berging, op 

locatie Abroxweg 32, kadastraal gekend als (afd. 3) sectie B 212 D, aangevraagd door 

Ronny Coninx. 

Dossiernummer: 201966 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019045206 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

  

het afbreken van een bestaande garage en het bouwen van een tuinkamer en berging, op 

locatie Abroxweg 32, kadastraal gekend als (afd. 3) sectie B 212 D, aangevraagd door 

Ronny Coninx. 
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13. Het aanbrengen van reclame aan de voorgevel, op locatie Opitterstraat 11, kadastraal 

gekend als (afd. 1) sectie B 487 L, aangevraagd door de heer Eric Holsteyns. 

Dossiernummer: 201975 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019048935 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

  

het aanbrengen van reclame aan de voorgevel, op locatie Opitterstraat 11, kadastraal 

gekend als (afd. 1) sectie B 487 L, aangevraagd door de heer Eric Holsteyns. 

  

14. Ongunstig advies voor het rooien van een eikenboom, op locatie Elsputtersstraat 1, 

kadastraal gekend als (afd. 1) sectie A 110 A3, aangevraagd door Noël Vandeboel. 

Dossiernummer: 201969 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019046111 

  

Ongunstig advies voor het rooien van een eikenboom, op locatie Elsputtersstraat 1, 

kadastraal gekend als (afd. 1) sectie A 110 A3, aangevraagd door Noël Vandeboel. 

  

15. Voorwaardelijk gunstig advies aan Provincie Limburg, directie Omgeving, 

Omgevingsvergunning, over een beroep betreffende een aanvraag ingediend door de heer 

Brecht Ceyssens namens BEVA BVBA en de heer Gert Bellemans namens Valk&Burg BVBA, 

strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 

woongeheel (22 appartementen – open bebouwing) gelegen te Schoolstraat 81 en 83, 

kadastraal gekend (afd. 2) sectie A 148 R en (afd. 2) sectie A 148 P. 

Dossiernummer: 2018172 

Omgevingsloket nr.: OMV_2018118885 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

  

bouwen van een woongeheel (22 appartementen - open bebouwing), op locatie Schoolstraat 

81 en 83, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 148 R en (afd. 2) sectie A 148 P, 

aangevraagd door Brecht Ceyssens namens BEVA BVBA en Gert Bellemans namens 

Valk&Burg BVBA. 

  

16. Uitbetaling zwerfvuilcampagne Straat.net 2019 

Ook dit voorjaar organiseerde Limburg.net een grootschalige zwerfvuilcampagne in onze 

regio, waarop verenigingen en scholen kunnen inschrijven en zo 15 € per opgeruimde km 

wegberm verdienen.  Limburg.net stort dit totaalbedrag aan de stad waarna wij het aan 

de resp. scholen en verenigingen moeten doorstorten. 

 

VERGUNNINGEN MUZIEKACTIVITEIT 

17. Toelating afwijking geluidsnormen - Itterfest - 31 augustus 2019 

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

activiteit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het schepencollege. 

 

18. Toelating afwijking geluidsnormen - SABstock - 24 juni 2019 
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De aanvraag tot afwijking op de geluidsnormen voor het spelen van muziek op deze 

activiteit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het schepencollege. 

19. Toelating afwijking geluidsnormen - Pensioenfeest - 21 juni 2019 

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

activiteit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het schepencollege. 

20. Toelating afwijking geluidsnormen - Hart Rockfestival - 27 juni 2019 

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

activiteit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het schepencollege. 

 

VARIA 

21. Schrijven Scouts en gidsen inzake jeugdkampen in onze gemeente : ter kennisgeving 

De scouts en gidsen Vlaanderen geeft een overzicht van de groepen die in onze 

gemeente in de vakantieperiode komen kamperen - ter kennisgeving 

 

JURIDISCHE DIENST 

22. Brief dd. 6 juni 2019 van Suylen Marie Josee, Ziepstraat 1, 3960 Bree, inzake uitnodiging 

Voorafgaande Hoorplicht Bestuurlijke Maatregel dd. 04-06-2019. 

POLITIE/ BRANDWEER 

TIJDELIJKE POLITIEVERORDENINGEN 

23. Tijdelijke politieverordening '30 jaar café Reynaert' van 14 t.e.m. 16 juni 2019 

Het College van Burgemeester en Schepenen geeft goedkeuring voor een tijdelijk 

politieverordening voor '30 jaar café Reynaert' van 14 t.e.m. 16 juni 2019.   

24. Tijdelijke politieverordening Oefenoptocht Kinjer-OLS Basisschool De Kei Beek op 19 juni 

2019 

Het College van Burgemeester en Schepenen geeft goedkeuring voor een tijdelijke 

politieverordening voor de Oefenoptocht Kinjer-OLS van Basisschool De Kei Beek op 19 

juni 2019.   

 

25. Tijdelijke politieverordening Bree Zomert op 29 en 30 juni 2019 

Het College van Burgemeester en Schepenen geeft goedkeuring voor een tijdelijke 

politieverordening voor Bree Zomert op 29 en 30 juni 2019.   

26. Tijdelijke politieverordening Zomerterras op 5 juli 2019 

Het College van Burgemeester en Schepenen geeft goedkeuring voor een tijdelijke 

politieverordening voor Zomerterras op 5 juli 2019.   
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TIJDELIJKE WEGSIGNALISATIES 

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

en Sint-Jozefstraat Bree door Engie Fabricom van 18/6/2019 tot 25/06/2019 

Aan Engie Fabricom wordt de toestemming gegeven om in de Opstraat en Sint-Jozefstraat 

Bree trenching, 2 handboringen en het plaatsen van DTPX op verkaveling uit te voeren 

van 18/6/2019 tot 25/06/2019. 

BURGERZAKEN 

28. Ambtshalve afvoering van een onderdaan ingeschreven te Bree 

Ambtshalve afvoering van een onderdaan ingeschreven te Bree en omdat hij/zij sedert 

geruime tijd vertrokken is naar een onbekende bestemming en niet voldoet aan de 

voorwaarden voor tijdelijke afwezigheid 

29. Ambtshalve afvoering van een onderdaan ingeschreven te Bree 

Ambtshalve afvoering van een onderdaan en haar kinderen ingeschreven te Bree en 

omdat zij sedert geruime tijd vertrokken zijn naar een onbekende bestemming en niet 

voldoen aan de voorwaarden voor tijdelijke afwezigheid 

CULTUUR/ JEUGD/ SPORT 

30. Goedkeuring Pukkelpop Nachtbussen 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte voor de nachtritten, 

georganiseerd door De Lijn, van  15 tot en met 18 augustus 2019 naar het jaarlijkse 

Pukkelpop Festival goed. 

31. Waarborg jeugdhuis 't Auwelke 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor het invoeren van een 

waarborg voor het gebruik van Jeugdhuis 't Auwelke. 

INFO/ TOERISME 

32. Ontwerpdagorde gemeenteraad 24 juni 2019 - goedkeuring. 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de ontwerpagenda van de 

gemeenteraad en de OCMW-raad van 24 juni 2019 goed. 

33. Goedkeuring publicatie tweejaarlijkse stadsgids 2020-2021 door Publi-Touch en 

begeleidende brief handelaars 

Publi-Touch staat in voor het contacteren van handelszaken in Bree met als doel hen te 

informeren over het adverteren in deze stadsgids. Stad Bree levert hiervoor een getekende 

begeleidende brief aan met uitleg over de samenwerking tussen Publi-Touch en Stad Bree. 

De communicatiedienst staat in voor het aanleveren van correctie informatie en 

contactgegevens van de stads- en aanverwante diensten die in deze gids vermeld staan. 

 

34. Officiële klacht voor klachtencoördinator 07/06/2019 nzake parkeerretributie in blauwe 

zone - Ter kennisname 
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De klacht werd niet ontvankelijk verklaard omdat ze niet voldoet aan de voorwaarden van 

het klachtenreglement.  De dienst parkeren geeft verdere inhoudelijke feedback op de 

vraag rond blauwe zone en retributie. 

 

EVENEMENTEN 

35. Aanvraag fietstocht Happen & Trappen op 16 juni 2019 

Het College van Burgemeester en Schepenen geeft toestemming aan de fietstocht Happen 

& Trappen voor het passeren op grondgebied Bree op 16 juni 2019. 

36. Aanvraag organisatie van expositie "Rust en Beweging" op 14 en 15 september 2019 

Het College van Burgemeester en Schepenen geeft toestemming voor het organiseren van 

de expositie "Rust en Beweging" op 14 en 15 september 2019.  

37. Aanvraag Bal D'ops-ale & Fiest aan het plein op 21 en 22 juni 2019 

Het College van Burgemeester en Schepenen geeft toestemming voor het organiseren van 

Bal D'ops-ale & Fiest aan het plein op 21 en 22 juni 2019.  

 

VARIA 

TECHNISCHE DIENST 

38. Toelating occasionele verkopen met niet-commercieel karakter op vrijdagmarkt op 

14/06/2019 door GO-atheneum Bree 

De burgemeester geeft de toelating aan GO-atheneum Bree, om op de vrijdagmarkt van 

14/06/2019 occasioneel wafels te verkopen voor een educatief doel. 

39. Toelating occasionele verkopen/dienst met niet-commercieel karakter op vrijdagmarkt op 2 

augustus 2019 door TRIXXO Jobs 

De burgemeester geeft de toelating aan TRIXXO Jobs om op de vrijdagmarkt van 2 

augustus 2019 occasioneel informatie te verstrekken. 

40. Toelating occasionele verkopen/dienst met niet-commercieel karakter op vrijdagmarkt op 

27 september 2019 door OKRA Bree 

De burgemeester geeft de toelating aan OKRA Bree om op de vrijdagmarkt van 27 

september 2019 occasioneel informatie te verstrekken met als doel de  naamsbekendheid 

van de vereniging te bevorderen. 
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DIVERSE PUNTEN VANWEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

41. Akkoord wederverkoop Kluitshofweg 11 (Industrieterrein Vostert)- goedkeuring. 

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen, 

 

 

Algemeen directeur, 

Stefan Goclon 

Burgemeester 

Liesbeth Van der Auwera 

 

 

 

 

 

 


