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Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen 

 

 

maandag 18 november 2019 om 08u45 
 

 

Aanwezig: Liesbeth Van der Auwera, Burgemeester 

Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel Theunissen, Schepenen 

Katja Verheyen, Voorzitter BCSD 

Stefan Goclon, Algemeen directeur 

Verontschuldigd: Jo Vandersteegen, Schepen 

Afwezig: / 

 

VERSLAG 

1. Goedkeuring notulen van het college van burgemeester en schepenen van CBS 4 november 

2019 en CBS 8 november 2019 

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

4 november 2019 en CBS 8 november 2019 goed. 

PERSONEELSZAKEN 

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

Aanstelling selectiecommissie 

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

openbaar gemaakt.  

3. Aanwervingsprocedure hoofdtechnieker (Bv) in contractueel verband – 38u – Aanstelling 

selectiecommissie 

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

openbaar gemaakt.  

4. Vacantverklaring en vaststelling selectieprocedure van een hoofdredder (Cx) in contractueel 

verband – 38u – via een verkorte selectieprocedure 
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Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring tot het openstellen van 

een contratuele betrekking (38u) voor hoofdredder (Cx). 

5. Aanstelling vervangingscontract contractueel verband – in de functie van redder (Cv) – 

19/38ste  

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

openbaar gemaakt.  

6. Aanstelling vervangingscontract contractueel verband – in de functie van deskundige 

omgeving (Bv) – 38/38ste  

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

openbaar gemaakt.  

7. Begeleiding van het Management Team – Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden 

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de prijsvraag en de 

raming voor de opdracht “Begeleiding van het Management Team van Bree”, opgesteld door 

de Personeelsdienst.  

FINANCIËN 

8. Gemeentelijke dotatie hulpverleningszone Noord-Limburg 2020 - goedkeuring 

De gemeentelijke dotaties aan de hulpverleningszone Noord-Limburg worden vastgelegd op 

€ 870.710,00 (€ 202.757,00 als investeringstoelage en € 667.953,00 als exploitatietoelage). 

AANVRAAG BUURTFEESTEN 

9. Buurtfeest Boolenstraat en Gruitroderstraat 

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

straatfeest door het buurtcomité van Boolenstraat en Gruitroderstraat op 3 januari 2020. 

OMGEVING/ HUISVESTING/ OVERHEIDSGEBOUWEN/ MOBILITEIT 

BESLUITEN OMGEVING 

10. Verzoek tot het kappen van bomen en heraanplant op openbaar domein - Kanaalkaai 2C - 

goedkeuring 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor het kappen van 3 

bomen ter hoogte van de Kanaalkaai. 

11. Schrapping risicogrond Gemeentelijke Inventaris - Spaas, 't Hasselkiezel z/n 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om een aantal percelen te 

schrappen als risicogrond uit de Gemeentelijke Inventaris. 

12. Verdeling huisvuilzakken aan scholen en kerkfabrieken 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om ook dit schooljaar gratis 

een aantal rollen huisvuilzakken toe te kennen aan de Breese scholen en parochies. 

13. Een weigering voor een regularisatie van de aangelegde betonverharding, op locatie 

Kuilenstraat 78, kadastraal gekend als (afd. 3) sectie A 22 B4, aangevraagd door de heer 

Marc Weytjens 
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Dossiernummer: 2019150 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019077778 

Beslissing:  Weigering 

  

Een weigering voor een regularisatie van de aangelegde betonverharding, op locatie 

Kuilenstraat 78, kadastraal gekend als (afd. 3) sectie A 22 B4, aangevraagd door de heer 

Marc Weytjens. 

14. Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning en vrijstaand bijgebouw, 

op locatie Mgr. Paredisstraat, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie B 99 W3, aangevraagd 

door de heer Chris Schepers 

Dossiernummer: 2019168 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019102063 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

 

Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning en vrijstaand bijgebouw, 

op locatie Mgr. Paredisstraat, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie B 99 W3, aangevraagd 

door de heer Chris Schepers. 

15. Een omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning in 

halfopen bebouwing, op locatie Molenstraat 35, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie A 391 

G, aangevraagd door Sylvie Raeschelders 

Dossiernummer: 2019189 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019106862 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

 

Een omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning in 

halfopen bebouwing, op locatie Molenstraat 35, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie A 391 

G, aangevraagd door Sylvie Raeschelders. 

16. Een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning (veranda, afdak en pergola), 

op locatie Roterstraat 14, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 1029 C, aangevraagd door 

Mathieu Joosten 

Dossiernummer: 2019176 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019106688 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

 

Een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning (veranda, afdak en pergola), 

op locatie Roterstraat 14, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 1029 C, aangevraagd door 

Mathieu Joosten. 

17. Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande garage, op locatie 

Boneputstraat 22, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 894 L2, aangevraagd door Tine 

Eerlingen 

Dossiernummer: 2019187 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019101619 

Beslissing:  Vergunning 

  

Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande garage, op locatie 

Boneputstraat 22, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 894 L2, aangevraagd door Tine 

Eerlingen. 
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18. Een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping, op locatie Abroxweg 1D, 

kadastraal gekend als (afd. 3) sectie B 192 R2, aangevraagd door de heer Jos Simons. 

Dossiernummer: 2019183 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019109486 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

  

Een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping, op locatie Abroxweg 1D, 

kadastraal gekend als (afd. 3) sectie B 192 R2, aangevraagd door de heer Jos Simons. 

19. Ondertekening charter DrinKraantjeswater 

Het college van burgemeester en schepenen ondertekent het charter voor gemeenten i.k.v. 

het project DrinKraantjeswater van Limburg.net en De Watergroep. 

 

MOBILITEIT 

20. Bloemenstraat Bree: Wijziging voorrangsregeling 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om de Bloemenstraat uit de 

voorrang te halen aangezien dit de verkeersveiligheid op het kruispunt Bloemenstraat - Stift 

verhoogt.  

21. Zaal Jan van Abroek Beek: Voorstel te nemen maatregelen ter verduidelijking van het 

parkeerregime 

Er wordt niet ingegaan op de vraag voor het aanpassen van de inrichting van de parking 

van zaal Jan Van Abroek. 

Stad Bree verduidelijkt het parkeerregime op de parking van zaal Jan Van Abroek. 

22. Heuvelstraat - Hansweg: Te nemen maatregelen tegen doorgaand sluipverkeer 

De Heuvelstraat en Hansweg worden opgenomen in de zone 50 "uitgezonderd plaatselijk 

verkeer" die nu al van toepassing is in de Gerkenbergstraat - Veldekensweg - Wolstraat - 

Dijkstraat - Ellikommerstraat. Om een duidelijk afgebakende zone te bekomen worden de 

Galgenstraat en Bleekstraat hier ook in opgenomen. Deze zone wordt toegankelijk gehouden 

voor doorgaand landbouwverkeer. Hiervoor worden de nodige onderborden toegevoegd aan 

de al bestaande en toekomstige opstellingen. 

23. Nieshofstraat: Te nemen maatregel tegen sluipverkeer 

In de Nieshofstraat, aan de kant van de industriezone Peerderbaan wordt een tractorsluis 

geplaatst. 

 

VARIA 

24. Duinengordel - addendum bij de overeenkomst met de Duinengordel (toetreding van de stad 

Bree tot de Duinengordel) - ter goedkeuring 

  

Het college van burgemeester en schepenen keurt het addendum 'bij de overeenkomst met 

betrekking tot de afspraken en administratieve opvolging van de bijdragen voor uitgaven in 

kader van de werking van de Duinengordel' goed. 

25. Hillenstraat Bree: Voorstel te nemen maatregelen om te komen tot een kwaliteitsvolle leef- 

en woonomgeving 
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Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel, dat de algemene veiligheid 

en het leefcomfort in de Hillenstraat verhoogt, goed. 

26. Gratis drinkwatertappunten van De Watergroep 

Stad Bree kan via de Watergroep 4 “gratis” watertappunten krijgen. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring tot het laten plaatsen van 

deze watertappunten. 

27. Stedenbouwkundig misdrijf te Ziepstraat 7, keuze ondernemen actie 

Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de politiedienst tot 

vaststellingen en het opmaken van proces-verbaal. 

POLITIE/ BRANDWEER 

TIJDELIJKE POLITIEVERORDENINGEN 

28. Tijdelijke politieverordening voor het afsluiten van Stift wegens Stift Wintert (evenement) op 

21 december 2019 van 15.00 u tot 22.00 u 

Op 21 december 2019 van 15.00 u tot 22.00 u zal Stift, tussen Bloemenstraat en Witte 

Torenstraat worden afgesloten voor alle verkeer voor Stift Wintert (evenement).  

29. Tijdelijke politieverordening voor het aanpassen van de verkeersituatie in de Boneputstraat 

en Watertorenstraat wegens Sinterklaasveldloop (evenement) op 1 december 2019 van 09.00 

u tot 18.00 u 

Op 1 december 2019 van 09.00 u tot 18.00 u zal in de Boneputstraat en Watertorenstraat, 

de verkeerscirculatie worden aangepast voor de Sinterklaasveldloop (evenement). Er geldt 

een gedeeltelijk parkeerverbod. 

30. Tijdelijke politieverordening voor het afsluiten van de marktzone in het centrum van Bree 

wegens Sinterklaasmarkt (evenement) op 5 december 2019 tussen 05.00 u en 24.00 u 

Op 5 december 2019 tussen 05.00 u en 24.00 u zal het centrum van Bree worden afgesloten 

voor alle verkeer voor de Sinterklaasmarkt (evenement).  

TIJDELIJKE WEGSIGNALISATIES 

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

Torenwal door Grean Consult van 5 tot en met 6 november 

Aan Grean Consult wordt de toestemming gegeven om op Witte Torenwal rioolreiniging en 

inspectie uit te voeren van 5 tot en met 6 november 2019 

32. Toelating voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg, zijnde 't 

Hasseltkiezel door Siemes van 6/11/2019 tot en met 20/12/2019 / 1 werkdag 

  

Aan Siemes wordt de toestemming gegeven om plaatsing van een stuk vangrail uit te voeren 

op 't Hasseltkiezel tussen 6/11/2019 en 22/12/2019. 

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

Paredisstraat door Farmac van 18/11/2019 tot en met 29/11/2019 

Aan Farmac wordt de toestemming gegeven om op de Monseigneur Paredisstraat werken 

uit te voeren van 18 tot en met 29/11/2019. 
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34. Toelating voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg, zijnde grondgebied 

Bree door Engie Fabricom van 1/1/2020 - 31/12/2020 (jaarvergunning) 

Aan Engie Fabricom wordt de toestemming gegeven om op grondgebied Bree kleine en/of 

dingende werken aan nutsvoorzieningen uit te voeren van 1/1/2020 tot en met 31/12/2020. 

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

31 door Aquaenergia van 18/11/2019 tot en met 6/12/2019 

Aan Aquaerergia wordt de toestemming gegeven om op Solterweg waterleidingswerken uit 

te voeren van 18/11/2019 tot en met 6/12/2019. 

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

Bocholterstraat 26 door Farmac van 2/12/2019 tot en met 6/12/2019 

Aan Farmac wordt de toestemming gegeven om op Bocholterstraat bekabelingswerken uit 

te voeren van 2/12/2019 tot en met 6/12/2019. 

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

door Nelis Wegenbouw van 21/11/2019 tot en met 27/11/2019 

Aan Nelis Wegenbouw wordt de toestemming gegeven om op Kerkstraat herstelling van een 

deksel in het wegdek uit te voeren van 21/11/2019 tot en met 27/11/2019. 

BURGERZAKEN 

38. Ambtshalve afvoering van een onderdaan ingeschreven te Bree 

Ambtshalve afvoering van een Belgisch 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. 

39. Ambtshalve afvoering van een onderdaan ingeschreven te Bree 

Ambtshalve afvoering van twee 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. 

40. 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. 

41. 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. 

42. Toekenning grafconcessie 

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum, grafnummer E-7-185. 

43. Toekenning grafconcessie 

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van De Kluis, grafnummer nieuw graf. 

44. Toekenning grafconcessie 
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Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van De Kluis, nieuwe urnegrafkelder. 

45. Toekenning grafconcessie 

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Tongerlo, grafnummer nieuwe 

urnegrafkelder. 

46. Toekenning grafconcessie 

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van De Kluis, nieuw graf. 

47. Toekenning grafconcessie 

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Tongerlo, nieuw graf. 

48. Toekenning grafconcessie 

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van De Kluis, nieuw graf. 

SOCIALE ZAKEN 

49. Vernieuwing huurovereenkomst Kloosterpoort 13, Bree aan het O.C.M.W. Bree 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vernieuwing huurovereenkomst 

Kloosterpoort 13, Bree principieel goed. Het O.C.M.W. stelt deze ter beschikking aan Noolim. 

CULTUUR/ JEUGD/ SPORT 

50. Bataljong - Groepstraject Beleidsparticipatie 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel van Bataljong. 

INFO/ TOERISME/COMMUNICATIE/PARKEREN 

51. Aanvraag tot plaatsing boekenkastje op de hoek van de Bosstraat en de Dorpsstraat tegen 

een boom t.h.v. nr 50/0/2 in Tongerlo 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag tot plaatsing van een 

boekenkastje op de hoek van de Bosstraat en de Dorpsstraat tegen een boom t.h.v. nr 

50/0/2 in Tongerlo goed. 

52. Kienvergunning VZW V.C. Tongerlo 

  

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan VZW V.C. Tongerlo voor 

het houden van een kienavond op 7 december 2019. 

EVENEMENTEN 

53. Aanvraag gratis gebruik van Patio in het stadhuis voor de eucharistieviering op 15 december 

2019 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het gratis gebruik van 

de Patio in het stadhuis voor de eucharistieviering op 15 december 2019.  

54. Aanvraag Moustache Classic op zaterdag 23 en zondag 24 november 2019 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan Moustache Classic voor 

het passeren op grondgebied Bree op zaterdag 23 en zondag 24 november 2019. 
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PARKEREN 

55. Intrekken besluit d.d. 07 augustus 2019 tot visering en uitvoerbaarverklaring van een 

dwangbevel tot invorderen van de niet-betaalde parkeerretributie 

Het besluit d.d. 07 augustus 2019 wordt ingetrokken voor wat betreft het viseren en 

uitvoerbaar verklaren van het dwangbevel m.b.t. niet-betaalde parkeerretributie betekend aan 

1 betrokkene.  

TECHNISCHE DIENST 

56. Uitvoeren van interventies op gebouwen na alarm 2019-2023: goedkeuring lastvoorwaarden 

en gunning 

Goedkeuring van gunning 'Uitvoeren van interventies op gebouwen na alarm 2019-2013’ aan 

de firma G4S aan een bedrag van € 15.185,55 incl. btw over 4 jaar. 

57. Levering kerstbomen 2019: goedkeuring lastvoorwaarden en gunning 

Goedkeuring gunning van de levering van kerstbomen aan de firma Janssen J, Dijkstraat 6 

te 3960 Bree aan € 4.174,48 incl. btw. 

58. Aankoop en leveren van signalisatieborden en aanverwante producten 2018 - Verlenging 1 

(Aankoop en leveren van signalisatieborden en aanverwante producten) – Goedkeuring 

verhoging maximum uitgave 

De maximum uitgave in het dossier "aankoop en leveren van signalisatieborden en 

aanverwante producten" wordt verhoogd van € 15.000,00 incl. BTW naar 20.000,00 € incl. 

BTW. 

ADVIEZEN TECHNISCHE DIENST AANGAANDE DE AANVRAAG AANLEG 

NUTSLEIDINGEN 

59. Aanvraag toelating aanleg nutsvoorzieningen op het Industrieterrein Kanaal Noord - 

goedkeuring 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring onder voorwaarden voor de 

uitvoering van deze werken. 

 

 

   

VARIA 

TECHNISCHE DIENST 

60. Erkenning als manifestatie om het leven in de gemeente te promoten: Sinterklaasmarkt 5 

december 2019 

Het college van Burgemeester en schepenen erkent de Sinterklaasmarkt als manifestatie om 

het leven in de gemeente te promoten. Handelaars, verenigingen van Bree en marktkramers 

op uitnodiging mogen aan deze manifestatie deelnemen. 

61. Fietscafé Itterdal: vraag tot signalisatieborden 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor het plaatsen van 

signalisatieborden aan het fietscafé Itterdal (op kosten van de aanvrager). 
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62. Toelating occasionele verkopen met niet-commercieel karakter op vrijdagmarkt op 

22/11/2019 door Covida 

De burgemeester geeft de toelating aan Covida om op de vrijdagmarkt van 22/11/2019 

occasioneel kleine plantjes te verkopen voor De Warmste Week. 

63. Advies: Verzakking klinkers t.h.v. café De Reynaert 

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om een beperkte ingreep 

aan de klinkers aan de inkom van café De Reynaert te doen. 

 

 

 

 

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen, 

 

 

 

 

Algemeen directeur, 

Stefan Goclon 

Burgemeester 

Liesbeth Van der Auwera 
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