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Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen

maandag 14 juni 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 7 juni 2021

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 7 
juni 2021 goed.

FINANCIËN

2. 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
001487 123,85

OMGEVING/ HUISVESTING/ OVERHEIDSGEBOUWEN/ MOBILITEIT

BESLUITEN OMGEVING

3. Gruitroderkiezel 53, Bree 1ste afdeling sectie C nrs 100/2T en 100/2S – Ligging volgens 
gewestplan Neerpelt-Bree
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De percelen 100/2T en 100/2S van Bree 1ste afdeling sectie C zijn volgens de bedoeling 
van de ontwerper van het gewestplan Neerpelt-Bree geheel gelegen binnen het 
woongebied.

4. Schrapping risicogrond Gemeentelijke Inventaris - Kanaalkom 9

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd om een perceel te 
schrappen als risicogrond uit de Gemeentelijke Inventaris. De aangehaalde argumenten 
motiveren dit op voldoende wijze.

5. OMV 2021024345 - Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw in de 
achtertuin, op locatie Gruitroderkiezel 148, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie C 332 
N15, aangevraagd door mevrouw Sandra Hermans

Dossiernummer: 202166
Omgevingsloket nr.: OMV_2021024345
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
 
Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw in de achtertuin, op locatie 
Gruitroderkiezel 148, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie C 332 N15, aangevraagd door 
mevrouw Sandra Hermans.
 

6. OMV 2021057199 - Een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport, op 
locatie Pater Neyenslaan 26, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie A 524 Z2, aangevraagd 
door de heer Tom Housen

Dossiernummer: 202176
Omgevingsloket nr.: OMV_2021057199
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
 
Een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport, op locatie Pater Neyenslaan 
26, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie A 524 Z2, aangevraagd door de heer Tom Housen.
 

7. OMV 2021029620 - Een omgevingsvergunning voor een grondwaterwinning, op locatie 
Kapelstraat, kadastraal gekend als (afd. 3) sectie B 38/2, aangevraagd door de heer Jos 
Weltjens

Dossiernummer: 202142
Omgevingsloket nr.: OMV_2021029620
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
Inrichtingsnummer: 20210218-0024
 
Een omgevingsvergunning voor een grondwaterwinning, op locatie Kapelstraat, kadastraal 
gekend als (afd. 3) sectie B 38/2, aangevraagd door de heer Jos Weltjens.
 

8. OMV 2021041337 - Een omgevingsvergunning voor het slopen van de oude varkensstal, 
op locatie Teelestraat, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie B 101 M, aangevraagd door 
de heer Jo Leurs

Dossiernummer: 202154
Omgevingsloket nr.: OMV_2021041337
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
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Een omgevingsvergunning voor het slopen van de oude varkensstal, op locatie Teelestraat 
, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie B 101 M, aangevraagd door de heer Jo Leurs.
 

9. OMV 2020140533 - Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met 
carport en tuinberging, op locatie Mgr. Kestersstraat, kadastraal gekend als (afd. 3) sectie 
B 136 K2, aangevraagd door Hendrik Das - Leen Loos

Dossiernummer: 202132
Omgevingsloket nr.: OMV_2020140533
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
 
Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met carport en tuinberging, op 
locatie Mgr. Kestersstraat , kadastraal gekend als (afd. 3) sectie B 136 K2, aangevraagd 
door Hendrik Das - Leen Loos.
 

10. OMV 2021019666 - Een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een terrasoverkapping, 
op locatie Opstraat 68, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie B 377 E2, aangevraagd door 
mevrouw Inge Vrinssen

Dossiernummer: 202126
Omgevingsloket nr.: OMV_2021019666
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
 
Een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een terrasoverkapping, op locatie Opstraat 
68, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie B 377 E2, aangevraagd door mevrouw Inge Vrinssen.
 

11. OMV 2021016107 - Een omgevingsvergunning voor de regularisatie van de aanleg van 
erfverharding in beton, op locatie Heikantstraat, kadastraal gekend als (afd. 3) sectie A 22 
B4, aangevraagd door de heer Marc Weytjens

Dossiernummer: 202125
Omgevingsloket nr.: OMV_2021016107
Beslissing:  Vergunning
 
Een omgevingsvergunning voor de regularisatie van de aanleg van erfverharding in beton, 
op locatie Heikantstraat, kadastraal gekend als (afd. 3) sectie A 22 B4, aangevraagd door 
de heer Marc Weytjens.
 

12. OMV 2021018206 - Een omgevingsvergunning voor de bijstelling van een verkaveling, op 
locatie Tongerlostraat 35, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie B 3 F, aangevraagd door 
Ben Goyens namens BEN GOYENS BVBA

Dossiernummer: 20213V
Omgevingsloket nr.: OMV_2021018206
Beslissing:  Vergunning
 
Een omgevingsvergunning voor de bijstelling van een verkaveling, op locatie Tongerlostraat 
35, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie B 3 F, aangevraagd door Ben Goyens namens BEN 
GOYENS BVBA.
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13. OMV 2021048676 - Een omgevingsvergunning voor wijzigen van een handelsruimte met 
woning en studio tot een gebouw met alleen woongelegenheden, op locatie Opitterkiezel 
195 en 195A, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie A 467 R, aangevraagd door de heer 
Willy Verheyen

Dossiernummer: 202162
Omgevingsloket nr.: OMV_2021048676
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
 
Een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een handelsruimte met woning en studio 
tot een gebouw met alleen woongelegenheden, op locatie Opitterkiezel 195 en 195A, 
kadastraal gekend als (afd. 5) sectie A 467 R, aangevraagd door de heer Willy Verheyen.
 

VARIA

14. Gunning bestrijding Amerikaanse vogelkers Duinengordel

De stad Bree is vorig jaar ingestapt in een samenwerking met de Duinengordel t.b.v. de 
bestrijding van Amerikaanse vogelkers in de openbare bossen te Opitter. Het college van 
burgemeester en schepenen keurt deze gunning goed.

15. Vraag BOS+ i.v.m. bosuitbreiding te Bree

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag van BOS+ 
Vlaanderen i.f.v. een mogelijke aankoop van de gronden in de buurt van Soerbeekstraat 
met het oog op bebossing van deze gronden met inheems loofhout.
Het college van burgemeester en schepenen sluit aan bij het advies van de Milieudienst 
om geen voorbarige toezeggingen te doen i.v.m. het verlenen van vergunningen alvorens 
er een aanvraag voorligt en de vereiste procedures zijn doorlopen.

JURIDISCHE DIENST

16. Gebruiksovereenkomst met dhr. Broekx - Percelen te Mariahofstraat, Bree, 3de Afd sectie A 
nrs. 15T, 15S, 15R en ex nr.15P met oppervlakte 3ha47a83ca - Goedkeuring

De gebruiksovereenkomst, met dhr. Broekx Geert, namens Broekx BVBA, met adres te 
3960 Bree Dingenstraat 1, m.b.t. de percelen te Mariahofstraat, Bree, 3de Afd sectie A nrs. 
15T, 15S, 15R en ex nr.15P met oppervlakte 3ha47a83ca, wordt goedgekeurd. De 
gebruiksovereenkomst zal ter ondertekening worden overgemaakt aan dhr. Broekx Geert.

POLITIE/ BRANDWEER

TIJDELIJKE POLITIEVERORDENINGEN (goedkeuring/ter kennisgeving)

17. Tijdelijke politieverordening voor afsluiting van de Velkuilenstraat wegens plaatsing van 
buitenschrijnwerk op 16/6/2021  en 17/6/2021 telkens van 7.00u tot 18.00u

Op 16/6/2021 en 17/6/2021 van 7.00u tot 18.00u zal de Velkuilenstraat, tussen de 
Nieuwstadpoort en de Kloosterpoort worden afgesloten voor alle verkeer voor de plaatsing 
van buitenschrijnwerk. 
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BURGERZAKEN

18. Ambtshalve afvoering van een onderdaan ingeschreven te Bree

Ambtshalve afvoering van 2 onderdanen ingeschreven te Bree en omdat zij sedert geruime 
tijd vertrokken zijn naar een onbekende bestemming en niet voldoen aan de voorwaarden 
voor tijdelijke afwezigheid.

19. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum, grafnummer C/12/144.

SOCIALE ZAKEN

20. Mail van een student maatschappelijk werk aan de UCLL d.d. 7/06/2021, inzake 
Wandelroutes De Gerkenberg Bree

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van een student 
maatschappelijk werk aan de UCLL d.d. 7/06/2021, inzake Wandelroutes De Gerkenberg 
Bree en gaat akkoord om paaltjes voor bewegwijzering zetten en een duidelijk infobord bij 
de start van de routes.

21. Goedkeuring Actor+ door het college van burgemeester en schepenen en bijkomende 
afspraken

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met ACTOR+ CARMA 2021-
2025 en de uitvoering van de doelstellingen en acties op de 3 sporen en  met het actie-
overzicht 2021 voor Bree en € 10.000 te voorzien in de begroting 2021 voor het 
uitvoeren van deze acties.

CULTUUR/ JEUGD/ SPORT

SPORT

22. Mail van RLKM d.d. 11/06/2021, inzake Vertegenwoordiging nieuwe Themagroep Sport en 
Recreatie i.k.v. overlegstructuren Nationaal Park Hoge Kempen

Het college van burgemeester en schepenen vaardigt onze sportfunctionaris af als 
vertegenwoordiger van stad Bree in de nieuwe themagroep Sport en Recreatie.

INFO/ TOERISME/COMMUNICATIE/EVENEMENTEN/PARKEREN

EVENEMENTEN

23. Lijstje aangevraagde activiteiten  -  Bekrachtiging goedkeuring dienst Noodplanning

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigd de goedkeuring van dienst 
noodplanning voor de volgende aangevraagde activiteiten:
 
- 12 juni 2021: familiedag KOFC Opitter + EK voetbal op scherm 13u-23.30u (goedkeuring 
van Noodplanning – en alles werd besproken met CARMA)
- 12 juni (17 en 21 juni): EK voetbal op scherm Fifth Avenue (goedkeuring van 
Noodplanning – en alles werd besproken met CARMA)
- 12 juni (17 en 21 juni): EK voetbal op scherm Lagossa (goedkeuring van Noodplanning – 
en alles werd besproken met CARMA)
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- 12 juni (17 en 21 juni): EK voetbal op scherm sporthal Bongerd (is in orde maar door 
ontbreken van CERM, kan er geen positief advies gegeven worden)
- 18 juni 2021 – 1 oktober 2021: Rondleiding + degustatie bij brouwerij Cornelissen te 
Opitter elke vrijdag van 10u-19u met vooraf gereserveerde groepen van max. 40 personen 
Goedkeuring noodplanning Rondleiding = professionele dienstverlening aan consumenten

TECHNISCHE DIENST

OVERHEIDSOPDRACHTEN

24. Aankoop RVS kabels en toebehoren voor stadsbos Opitterpoort – Goedkeuring aanvaarde 
factuur

De opdracht " Aankoop RVS kabels en toebehoren voor stadsbos Opitterpoort" werd door 
de budgetbeheerder toegewezen aan de firma Staalhandel Vaesen nv, Europalaan 3 te 
3900 Pelt, tegen het nagerekende offertebedrag van € 1.727,75 incl. btw. Het college van 
burgemeester en schepenen aanvaardt de factuur ter betaling.

25. Overlagingen, bestrijkingen en plaatselijke herstellingen asfalt 2021 – Goedkeuring gunning

De opdracht “Overlagingen, bestrijkingen en plaatselijke herstellingen asfalt 2021” wordt 
gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de beste 
prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde EIKENAAR NV, Maalbosstraat 7 te 3960 Bree, tegen het 
nagerekende offertebedrag van € 231.403,90 excl. btw of € 279.998,72 incl. 21% btw.

26. Update deurautomaat zwaaideur stadhuis - Goedkeuring aanvaarde factuur

Goedkeuring aanvaarde factuur van Assa Abloy Entrance Systems tegen € 2.433,- + btw 
(verlegd) voor update van deurautomaat zwaaideur hoofdinkom stadhuis.

VARIA

DIVERSE PUNTEN VANWEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

27. Toegevoegd punt vanwege schepen Knippenberg: Voorstel snellaadpaal Bree - Principiële 
goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen is principieel akkoord met het voorstel inzake 
locaties snellaadpalen in Bree. Op voorstel van het Agentschap Wegen en Verkeer en in 
samenspraak met Technisch Instituut Sint-Michiel zal er een ultrasnellader geplaatst 
worden ter hoogte van de personeelsparking van de school. 

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Algemeen directeur,
Stefan Goclon
#$ondertekening2$#

Burgemeester
Liesbeth Van der Auwera
#$ondertekening1$#
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#$stempel$#
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