Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen

Woensdag 13 maart 2019 om 10.30 uur
AANWEZIG
Liesbeth Van der Auwera (burgemeester), Mario Knippenberg, Michel Theunissen, Rudi Cober,
Jo Vandersteegen, Katja Verheyen (schepenen) en Stefan Goclon (algemeen directeur).
 Goedkeuring notulen college van burgemeester en schepenen dd. 27/02/2019 en 6/03/2019.

1

PERSONEELSZAKEN

1.1

Aanvraag deeltijdse loopbaanonderbreking (1/5de) in het kader van
ouderschapsverlof –Contractueel personeelslid

1.2

Beëindiging arbeidsovereenkomst in hoedanigheid van contractueel personeelslid –
Boekhouder (Bv) – 30,4/38ste

1.3

Aanstelling bepaalde duur contractueel verband –in de functie van technisch
assistent containerpark/technische dienst (Dv) – 30,4/38ste

2

FINANCIËN

2.1

Overeenkomst voor de tweejaarlijkse onderhoudsdienst van het kerktorenuurwerk
Sint Martinus te Beek – goedkeuring.

2.2

Toelage aan middenstandsvereniging vzw ‘Bree-Beleven’ 2019 – goedkeuring.

2.3

Z.M.K.: aangetekende rappelbrief aan het stadsbestuur van Maaseik aangaande de
verdeling tussen Bree en Maaseik over het aandeel dat de steden moeten
financieren met betrekking tot de financiering van de nieuwbouw van Z.M.K., in
Maaseik. In de door partijen ondertekende basisovereenkomst van 2001 staat
vermeld dat Maaseik hiervoor een wezenlijk grotere tussenkomst moet doen
(aangezien het nieuwe ziekenhuis op grondgebied Maaseik staat).

3
3.1
3.1.1

OMGEVING/ HUISVESTING / OVERHEIDSGEBOUWEN / MOBILITEIT
Omgeving vergunningen/adviezen.
Een aanvraag van: Stad Bree, vertegenwoordigd door de heer Stefan Goclon,
algemeen directeur, en mevrouw Liesbeth Van der Auwera, burgemeester, voor het
creëren van 15 loten te Dreelweg, Vinkstraat en Merelstraat te 3960 Bree, op de
percelen met kadastrale omschrijving: afdeling 5 sectie A nr. 539E.
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Een omgevingsvergunning voor: het verkavelen van gronden (201814)
3.1.2

Een aanvraag voor het bouwen van een woning in half open bebouwing te op de
percelen met kadastrale omschrijving: afdeling 1 sectie C nrs. 96L en 96R
Een omgevingsvergunning voor: het (‘ver’)bouwen van een woning (2018230)

3.1.3

Een aktename van melding (stedenbouwkundige handelingen): voor het plaatsen
van een afdak, ter plaatse

3.1.4

Vergunning muziekactiviteit:

(De afwijking op de geluidsnormen voor het spelen van muziek op deze activiteiten
wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het schepencollege.
Goedkeuring)
3.1.4.1

‘Jungle Fever’ in de Bongerd te Tongerlo op zaterdag 6 april 2019;

3.1.4.2

‘5 jaar Lagossa’ op het Stift te Bree op 5 en 6 juli 2019;

3.1.4.3

‘Afro-Latino Festival’ op de terreinen van Spaas te ‘t Hasselt op 12, 13 en 14 juli
2019;

3.1.4.4
3.1.5

3.2

‘Beek Leeft’ op het kerkplein te Beek op zondag 21 juli 2019;
Overeenkomst met jagers Beek ivm wildakker perceel stad op Sint-Maartensheide;
(De stad Bree heeft in 2017 een perceel op de Sint-Maartensheide tijdelijk in
beheer gegeven aan de jagers van Beek voor het inzaaien van een wildakker.
Bedoeling is om dit terrein op termijn in te richten in functie van de
Instandhoudingsdoelstellingen van dit gebied. Dit is echter nog niet aan de orde
in 2019, vandaar het voorstel om dit beheer voor dit jaar te verlengen.
Goedkeuring.

Toegevoegde punten ruimtelijke ordening

3.2.1

Projectnota onteigening in uitvoering van het RUP uitbreiding BPA Veerstraatveld –
Beek, goedkeuring + vaststelling realisatievoorwaarden en – termijnen.

3.2.2

Beslissing van de Bestendige Deputatie inzake de aanvraag voor het verkrijgen van
een omgevingsvergunning voor een nieuwbouw van vijf vleeskuikenstallen bij een
bestaand De vergunning wordt verleend onder voorwaarden (2018188)
GECOMBINEERD (milieu + stedenbouwkundig)

3.2.3

Beslissing van de Bestendige Deputatie inzake de aanvraag voor het verkrijgen van
een omgevingsvergunning tot bouwen van een bedrijfswoning en het slopen van de
bestaande woning De vergunning wordt verleend onder voorwaarden (20192)

4
4.1
5
5.1

JURIDISCHE DIENST
Nihil
POLITIE / BRANDWEER
Toestemming politieverordeningen
Tijdelijke politieverordening Afsluiten Stationswal ifv vervanging asfalt verharding dd
18/03/2019 – Willemen Infra.
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5.2

Toestemming voor tijdelijke wegsignalisaties

Naam

Plaats

Aard van werken

Datum

Eikenaar Wegenbouw

Rode Kruislaan

Plaatsen
oversteeklichten aan
de St Jacobsstraat

11-29 maart 2019

Yvan Paque

Rode Kruislaan

Plaatsen
oversteeklichten aan
de St Jacobsstraat

14-29 maart 2019

Keyers Metaalwerken
BVBA

Stadsplein/ Grauwe
Torenwal

Vrachtwagenkraan

11/03/2019

Kelchtermans Ivo

Bree

Dakwerken

Jaarvergunning 2019

Gaston de Groote NV

Bree

Wegmarkeringen
aanbrengen

Jaarvergunning 2019

6

BURGERZAKEN
Nihil

7

SOCIALE ZAKEN
Nihil

8
8.1

9

CULTUUR / JEUGD / SPORT
Erkenning sportraad. Het is geen decretale verplichting meer, maar de sportraad
wordt bij college-besluit erkend als gemeentelijke adviesraad.
INFO / TOERISME

9.1

Toegevoegd punt: Fluvius Limburg: besluit tot goedkeuring van de agenda en
voordracht van een kandidaat-lid voor het RSC, regionaal bestuurscomité N_Limburg
en besluit tot voordracht van de vertegenwoordiger op de algemene vergadering (18
maart 2019).

9.2

Kienavond VBS Don Bosco Gerdingen

9.3

Evenementenloket – goedkeuring.

11/10-2019. Goedkeuring.

26-28/04/2019: SMA(A)K Foodtruckfestival


o
o
o
o
o

Algemene goedkeuring
Vergunning schenken sterke drank
Vrijstelling retributie voor inname openbaar domein Dekenij
Tijdelijk politiereglement
Goedkeuring plaatsen banners + herashekken in dorpskernen door Technische
Dienst



17-18/05/2019: Sezoensrally

o
o

Goedkeuring autotocht
Toestemming gebruik nadarhekken Stad Bree



08/06/2019: Pinksterrit & Rockparty O.M.A.

o

Algemene goedkeuring autotocht + fuif
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Vrijstelling retributie voor inname openbaar domein Dorpsplein Tongerlo

o

10 TECHNISCHE DIENST
10.1 Adviezen technische dienst aangaande de aanvraag aanleg nutsleidingen.
Nihil
10.2 Beslissingen en overheidsopdrachten – lastenboeken en aan te schrijven firma’s.
10.2.1 Aankoop van planten voor de omvorming en inboet van kerkhoven. Voorjaar 2019
Goedkeuring gunning en lastenvoorwaarden
10.2.2 Openbare verlichting Maaseikerbaan – goedkeuring offerte.
10.3 Toelating occasionele verkopen met een niet commercieel karakter. Sint Augustinus
Bree dd. 15/03/2019 zelfgebakken wafels.
11 VARIA.
11.1 Varia Omgeving:
11.1.1 Email ANB ivm stand van zaken en verdere aanpak met betrekking tot wolven
Noord-Limburg: (ANB laat weten welke maatregelen en communicatie zij in de
nabije toekomst willen voorzien. Ze vragen of de stad deze info wil verspreiden
via de eigen kanalen en of er interesse is om lokaal een info-avond te
organiseren. Advies milieudienst is positief. Het schepencollege volgt het advies.)
11.1.2 Nota dienst Omgeving ivm opname perceel Nieuwstadpoort 25 in gemeentelijke
inventaris risicogronden: (Bij het nazicht van de Vlarebodossiers bleek dat in het
verleden op deze locatie een garage en benzinepomp geëxploiteerd is. Recent
werd hier een omgevingsvergunning aangevraagd voor afbraak van de oude
gebouwen en bouw van appartementen. De eigenaars werden hier van op de
hoogte gesteld om problemen en vertraging bij de verkoop van deze
appartementen te voorkomen. Zij kunnen in aanmerking komen voor een
vrijstelling van onderzoeksplicht. Hiervoor moet het dossier opgeladen worden in
het webloket van OVAM.
11.1.3 Uitnodiging Algemene Vergadering Regionaal Landschap Kempen&Maasland –
28/03/2019:
(Een afgevaardigde van de stad wordt, als stemgerechtigd lid, uitgenodigd op deze
AV. Er worden dan tevens nieuwe bestuurders verkozen, de stad kan zich
hiervoor kandidaat stellen. (dit wordt geagendeerd op de gemeenteraad van 1
april)
11.1.4 Kennisgeving m.b.t. exploitatie ioniserende stralingen – Nieuwstadpoort 5 en
Sportlaan 7A:
(In de Polikliniek De Voorzorg, gelegen Nieuwstadpoort 5, werden toestellen t.b.v.
tandradiografie met X-stralen in gebruik genomen. Ter kennisgeving.)
11.1.5 Kennisgeving m.b.t. kapmachtiging in bosverband owv acuut gevaar – Luytenstraat:
(Op verzoek van de brandweer werd de eigenaar van een perceel bos langs de
holle weg in de Luytenstraat gevraagd om een aantal overhellende bomen
preventief te kappen. Het ANB heeft hier de nodige machtiging voor verleend.
Ter kennisgeving.)
11.1.6 Brief Fluvius ivm deelname Earth Hour: (Earth Hour is een jaarlijkse actie van het
WWF waarbij op de avond voor de zomertijd ingaat alle lichten gedoofd worden
tussen 20.30u en 21.30u om aandacht te vragen voor de klimaatverandering.
Fluvius ondersteunt deze actie door in alle gemeente de avondverlichting reeds
om 19.00u om te schakelen op het nachtregime. Ter kennisgeving.)
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11.1.7 Brief Interafval ivm Jaarbericht 2018:
(Interafval is de koepel van de Vlaamse Afvalintercommunales en zet in haar
jaarbericht de belangrijkste feiten op het gebied van afval- en materialenbeleid van
het voorbije jaar op een rij, maar kijkt ook vooruit naar de nieuwe legislatuur.
Ter kennisgeving.)
11.1.8 Brief Fluvius ivm uitnodiging Vlario-dag op dinsdag 2 april 2019:
(De jaarlijks Vlario-dag is het trefpunt voor al wie betrokken is in de riolerings- en
afvalwaterzuiveringssector. Fluvius nodigt 2 personen van het stadsbestuur uit om
deel te nemen en zal bij voldoende interesse busvervoer naar Antwerpen regelen.
Ter kennisgeving.)
;
Namens het college van burgemeester en schepenen,
De Algemeen Directeur,
Stefan Goclon.

De Burgemeester,
Liesbeth Van der Auwera.
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