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Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen 

 

 

maandag 16 maart 2020 om 08u45: de vergadering is digitaal (vanop 

afstand) verlopen. 
 

 

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 9 maart 

2020 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 9 

maart 2020 goed. 

PERSONEELSZAKEN 

2. Aanwervingsprocedure Sportfunctionaris (Bv) in contractueel verband – 38u – 

Goedkeuring kandidaturen 

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

openbaar gemaakt.  

3. Aanwervingsprocedure Begeleider buitenschoolse opvang (Cv) in contractueel verband – 

19u – Goedkeuring kandidaturen 

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

openbaar gemaakt.  
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OMGEVING/ HUISVESTING/ OVERHEIDSGEBOUWEN/ MOBILITEIT 

BESLUITEN OMGEVING 

4. Bouwen van een appartementsgebouw met vijf appartementen, 1 kantoor 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: 2019222 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019132753 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

  

Een omgevingsvergunning voor bouwen van een appartementsgebouw met vijf appartementen, 

1 kantoor 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.  

5. Bouwen van een eengezinswoning in open bebouwing, op locatie Aan 't kapelleke z/n, 

kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 713 C, aangevraagd door Jo Daemen en Ellen 

Vandewinkel 

Dossiernummer: 2019289 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019159671 

Beslissing:  Vergunning 

  

Een omgevingsvergunning voor bouwen van een eengezinswoning in open bebouwing, op 

locatie Aan 't kapelleke , kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 713 C, aangevraagd door 

Jo Daemen en Ellen Vandewinkel. 

6. Uitbreiding WZC Gerkenberg, op locatie Meeuwerkiezel 90A, kadastraal gekend als (afd. 

2) sectie B 577 F, aangevraagd door Stefan Daniels namens WELZIJNSCAMPUS 

GERKENBERG VZW 

Dossiernummer: 2019291 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019158173 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

Inrichtingsnummer: 20191218-0073 

  

Een omgevingsvergunning voor uitbreiding WZC Gerkenberg, op locatie Meeuwerkiezel 90A, 

kadastraal gekend als (afd. 2) sectie B 577 F, aangevraagd door Stefan Daniels namens 

WELZIJNSCAMPUS GERKENBERG VZW. 

7. Het bouwen van een carport en garage, het regulariseren van een dakkapel, plaatsen 

van verharding, op locatie Bruglaan 28, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 1158 

H2, aangevraagd door Michiel en Nele Stoffels - Nouwen 

Dossiernummer: 2019270 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019134696 

Beslissing:  Gedeeltelijk voorwaardelijk vergund 

  

Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport + garage; het regulariseren van 

een dakkapel, plaatsen van verharding, op locatie Bruglaan 28, kadastraal gekend als (afd. 

1) sectie B 1158 H2, aangevraagd door Michiel en Nele Stoffels - Nouwen. 
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8. Creëren van 6 loten in half- open bebouwing en 1 lot in open bebouwing, op locatie 

Maaseikerbaan , kadastraal gekend als (afd. 5) sectie B 99 C4 en (afd. 5) sectie B 100 

N, aangevraagd door Leo Rutten namens VEKA BVBA 

Dossiernummer: 201921V 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019140735 

Beslissing:  Vergunning 

  

Een omgevingsvergunning voor creëren van 6 loten in half- open bebouwing en 1 lot in 

open bebouwing, op locatie Maaseikerbaan , kadastraal gekend als (afd. 5) sectie B 99 C4 

en (afd. 5) sectie B 100 N, aangevraagd door Leo Rutten namens VEKA BVBA. 

  

POLITIE/ BRANDWEER 

TIJDELIJKE POLITIEVERORDENINGEN (goedkeuring/ter kennisgeving) 

9. Tijdelijke politieverordening voor afsluiten van de Meeuwerkiezel wegens snoei van 

bomen van 16/3/2020 tot en met 20/3/2020 

Op 16/3/2020 tot en met 20/3/2020 zal de Meeuwerkiezel, Rodekruislaan en 

Boneputstraat worden afgesloten voor alle verkeer voor snoei van bomen.  

TIJDELIJKE WEGSIGNALISATIES 

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

Kerkstraat 21 door Nexus Konstruct van 9/3/2020 tot en met 3/4/2020 

Aan Nexus Konstruct wordt de toestemming gegeven om op Kerkstraat 21 plaatsing van 

stelling, container en dakwerkerskraan uit te voeren van 9/3/2020 tot en met 3/4/2020. 

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

Rodekruislaan ter hoogte van Aveve door Roebben Jan van 30/3/2020 + 31/3/2020 

Aan Roebben Jan wordt de toestemming gegeven om op Rodekruislaan ter hoogte van 

Aveve verbreden van inrit in tussenberm uit te voeren van 30/3/2020 + 31/3/2020. 

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

Rodekruislaan ondertunneling door Krycer van 9/3/2020 tot en met 31/3/2020 

Aan Krycer wordt de toestemming gegeven om op ondertunneling Rodekruislaan een 

fietsenteller te installeren op 9/3/2020 tot en met 31/3/2020. 

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

Brugstraat door Goijens Wegenbouw van 11/3/2020 tot en met 23/3/2020 

Aan Goijens Wegenbouw wordt de toestemming gegeven om op Brugstraat werken aan de 

riolering in de berm van de weg uit te voeren van 11/3/2020 tot en met 23/3/2020. 

BURGERZAKEN 

14. Toekenning grafconcessie 

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum. 

 

15. Toekenning grafconcessie 
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Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum. 

16. Toekenning grafconcessie 

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum. 

17. Toekenning grafconcessie 

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum. 

18. Toekenning grafconcessie 

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum. 

19. Toekenning grafconcessie 

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van grondperceel. 

20. Toekenning grafconcessie 

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum. 

21. Toekenning grafconcessie 

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum. 

22. Toekenning grafconcessie 

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van De Kluis. 

23. Toekenning grafconcessie 

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum. 

24. Ambtshalve inschrijving van een burger 

Ambtshalve inschrijving van een Belgische onderdaan op het adres te Bree waar de wijkagent 

zijn verblijf heeft vastgesteld. 

25. 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 

26. Ambtshalve afvoering van een onderdaan ingeschreven te Bree 

Ambtshalve afvoering van onderdanen ingeschreven te Bree omdat zij 

sedert geruime tijd vertrokken zijn naar een onbekende bestemming en niet voldoen aan 

de voorwaarden voor tijdelijke afwezigheid 

CULTUUR/ JEUGD/ SPORT 

CULTUUR 

27. Aanvraag van krachtbalclub Molenkracht Bree voor de titel "Koninklijke" - positief advies 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een positief advies aan krachtbalclub 

Molenkracht i.f.v. het verkrijgen van de titel “Koninklijke”. 
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INFO/ TOERISME/COMMUNICATIE/EVENEMENTEN/PARKEREN (AL DE GOEDKEURINGEN 

ZIJN ONDER VOORBEHOUD OMWILLE VAN DE UITVOERING VAN DE MAATREGELEN VAN DE 

FEDERALE OVERHEID M.B.T. HET INDIJKEN VAN DE CORONAVIRUSBESMETTING). 

INFO 

28. Vergunning voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd 

personenvervoer aan Curt Fiten- goedkeuring 

Het college van burgemeester en schepenen beslist dat Curt Fiten, onder wettelijke bepalingen 

en voorwaarden, gemachtigd wordt om een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer 

te exploiteren op het grondgebied van het Vlaamse Gewest 

29. Aanvraag voor de organisatie van een militaire oefening op grondgebied van Bree op 

16 april 2020 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de organisatie van een 

militaire oefening op grondgebied van Bree op 20 april 2020. 

30. Brief van het Rode Kruis d.d. 6/03/2020, inzake de Veertiendaagse van het Rode Kruis 

van 23 april tot 7 mei 2020 

Het college van burgemeester en schepenen geeft het Rode Kruis de toelating om in Bree, 

gedurende de periode van 23 april tot 7 mei 2020, stickers en andere gebruiksvoorwerpen 

te verkopen i.k.v. de veertiendaagse van het Rode Kruis. 

31. Aanvraag van Eric Martens voor het plaatsen van een foodbar op Brugstraat 66 in Bree 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het afleveren van een tijdelijke 

vergunning voor het plaatsen van een foodbar op Brugstraat 66 te Bree tot eind oktober 

2020, rekening houdend met de Coronavirus-richtlijnen wat voeding betreft.  

TECHNISCHE DIENST 

BESLISSINGEN EN OVERHEIDSOPDRACHTEN - LASTENBOEKEN EN AAN TE 

SCHRIJVEN FIRMA'S 

32. Bestrijding ratten en andere schadelijke knaagdieren 2020 - 2022 – Goedkeuring gunning 

De opdracht “Bestrijding ratten en andere schadelijke knaagdieren 2020 - 2022” wordt 

gegund aan de economisch meest voordelige (op basis van de prijs) bieders, zijnde: 

 

− Perceel 1 (Bestrijding ratten en schadelijke knaagdieren langs beken en grachten met 

uitzondering van de muskusratten en de beverratten) 

− Perceel 2 (Verdelging ratten en schadelijke knaagdieren in riolering) 

− Perceel 3 (Verdelging ratten en schadelijke knaagdieren bij particulieren) 

 

32. Preventieve bestrijding van Eikenprocessierups 2020 – Goedkeuring lastvoorwaarden, 

gunningswijze en uit te nodigen firma's 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020/027/TD/KS en de raming voor 

de opdracht “Preventieve bestrijding van Eikenprocessierups 2020” 
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33. Aankoop hoogtewerker – Toevoeging 2 firma’s aan besluit van het college van 

burgemeester en schepenen d.d. 24 februari 2020: 2 aan te schrijven firma’s 

(offertevraag) worden toegevoegd. 

34. Aankoop arduin met visbeksluiting – Goedkeuring aanvaarde factuur 

Het College van burgemeester en schepenen aanvaardt de factuur ter betaling. 

35. Volgende agendapunten werden wegens de Corona-crisis en niet-dringende karakter 

verdaagd en zullen op een volgende college van burgemeester en schepenen behandeld 

worden 

- Toelichting hemelwaterplan 

- Mail van Bling Fashion d.d. 9/03/2020, inzake de aanvraag voor een modeshow 

- Nieuwe VZW-regelgeving: toelichtingsmoment aan Breese VZW's - vraag naar standpunt 

omtrent noodzaak + locatie + spreker 

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen, 

 

Algemeen directeur, 

Stefan Goclon 

Burgemeester 

Liesbeth Van der Auwera 

 

 

 

 

 

 

 


