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Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen

maandag 19 april 2021 om 08u45

Aanwezig: Liesbeth Van der Auwera, Burgemeester

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

Stefan Goclon, Algemeen directeur

Verontschuldigd: Katja Verheyen, Voorzitter BCSD

Afwezig: /

VERSLAG

1. Goedkeuring notulen van het college van burgemeester en schepenen van 12 april 2021

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 12 
april 2021 goed.

PERSONEELSZAKEN

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

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

3. Aanstelling onbepaalde duur contractueel verband – in de functie van parkeerwachter (Dv) 
- 23u

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

4. Vaststelling wervingsreserve van Parkeerwachter (Dv) in contractueel verband

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vaststelling wervingsreserve van 
Parkeerwachter (Dv) in contractueel verband goed. 
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FINANCIËN

5. Materiële rechtzettingen en gedeeltelijke oninbaarstellingen m.b.t. het kohier van de 
afvalbelasting 2021 - Goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen keurt de materiële rechtzettingen en 
gedeeltelijke oninbaarstellingen m.b.t. het kohier van de afvalbelasting 2021 goed.

OMGEVING/ HUISVESTING/ OVERHEIDSGEBOUWEN/ MOBILITEIT

BESLUITEN OMGEVING

6. OMV_2021056732 een aktename melding voor het plaatsen van een overkapping, op 
locatie Bocholterstraat 16, 18, 20, Buysmolen 10, 2, 4, 6 en 8, kadastraal gekend als (afd. 
1) sectie B 1475 D, aangevraagd door mevrouw Vandyck Cindy

Dossiernummer: 202179
Omgevingsloket nr.: OMV_2021056732
Beslissing:  Aktename

Een aktename voor plaatsen van een overkapping, op locatie Bocholterstraat 16, 18, 20, 
Buysmolen 10, 2, 4, 6 en 8, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 1475 D, aangevraagd 
door mevrouw Vandyck Cindy.

7. OMV_2021008048 omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinkamer, op locatie 
Maaseikerbaan 32, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie B 107 R5, aangevraagd door Bart 
Broekmans

Dossiernummer: 20218
Omgevingsloket nr.: OMV_2021008048
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund

Een omgevingsvergunning voor bouwen van een tuinkamer, op locatie Maaseikerbaan 32, 
kadastraal gekend als (afd. 5) sectie B 107 R5, aangevraagd door Bart Broekmans.

8. OMV_2020109290 omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bestaande 
handelszaak en het uitbreiden naar een automobielbedrijf, op locatie Bocholterkiezel 65, 
67, 69 en 69A, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 17 A2 en (afd. 2) sectie A 17 L, 
aangevraagd door Jan Vanbussel namens GARAGE EN CARROSSERIE VANBUSSEL NV

Dossiernummer: 2020273
Omgevingsloket nr.: OMV_2020109290
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
Inrichtingsnummer: 20200930-0075
 
Een omgevingsvergunning voor verbouwen bestaande handelszaak en uitbreiden naar 
automobielbedrijf, op locatie Bocholterkiezel 65, 67, 69 en 69A, kadastraal gekend als (afd. 
2) sectie A 17 A2 en (afd. 2) sectie A 17 L, aangevraagd door Jan Vanbussel namens 
GARAGE EN CARROSSERIE VANBUSSEL NV.

9. OMV_2020174344 omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning, op locatie 
Mussenburgstraat 10, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 1157 H, aangevraagd door 
de heer Olivier Philippaerts

Dossiernummer: 2020289
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Omgevingsloket nr.: OMV_2020174344
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund

Een omgevingsvergunning voor verbouwen van een woning, op locatie Mussenburgstraat 10, 
kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 1157 H, aangevraagd door de heer Olivier Philippaerts.

10. OMV_2020165157 omgevingsvergunning voor een grondwaterwinning, op locatie, kadastraal 
gekend als (afd. 3) sectie B 703 F2, aangevraagd door Anita Geutjens namens GEUTJENS 
LOONBEDRIJF NV

Dossiernummer: 2020276
Omgevingsloket nr.: OMV_2020165157
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
Inrichtingsnummer: 20201204-0055
 
Een omgevingsvergunning voor grondwaterwinning, op locatie , kadastraal gekend als (afd. 
3) sectie B 703 F2, aangevraagd door Anita Geutjens namens GEUTJENS LOONBEDRIJF NV.

11. OMV_2020165123 omgevingsvergunning voor een grondwaterwinning, op locatie 
Reppelerweg, kadastraal gekend als (afd. 3) sectie B 667 B, aangevraagd door Anita 
Geutjens namens GEUTJENS LOONBEDRIJF NV

Dossiernummer: 2020279
Omgevingsloket nr.: OMV_2020165123
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
Inrichtingsnummer: 20201204-0046
 
Een omgevingsvergunning voor grondwaterwinning, op locatie Reppelerweg , kadastraal 
gekend als (afd. 3) sectie B 667 B, aangevraagd door Anita Geutjens namens GEUTJENS 
LOONBEDRIJF NV.

12. OMV_2020158065 ongunstig advies aan de Provincie Limburg, Directie omgeving inzake het 
ingediende beroep tegen de beslissing d.d. 08.02.2021 inzake het kappen van bomen en 
struiken, op locatie Panhovenstraat, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 1267 A3 en 
(afd. 1) sectie B 1268 B, aangevraagd door Jessie Deckmyn namens Marc Smeets

Dossiernummer: 2020258
Omgevingsloket nr.: OMV_2020158065
Beslissing:  Ongunstig advies
Inrichtingsnummer: 
 
Een ongunstig advies inzake het kappen van bomen en struiken, op locatie Panhovenstraat, 
kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 1267 A3 en (afd. 1) sectie B 1268 B, aangevraagd 
door Jessie Deckmyn namens Marc Smeets.

13. OMV_2020176432 weigering omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
appartementsgebouw met 3 woongelegenheden in gesloten bebouwing na afbraak 
bestaande hoofdbouw en carport, op locatie Kloosterpoort 12, kadastraal gekend als (afd. 
1) sectie B 804 R, aangevraagd door de heer Rudi Schrooten

Dossiernummer: 20213
Omgevingsloket nr.: OMV_2020176432
Beslissing:  Weigering
Inrichtingsnummer: 



CBS Besluitenlijst - 4

 
Weigering omgevingsvergunning voor het bouwen van een appartementsgebouw met 3 
woongelegenheden in gesloten bebouwing na afbraak bestaande hoofdbouw en carport, op 
locatie Kloosterpoort 12, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 804 R, aangevraagd door 
de heer Rudi Schrooten.
 

JURIDISCHE DIENST

14. Mail van Guy Zels d.d. 7 april 2021 betreffende: Verlenging vergunning Speelzaal 
Kloosterpoort 3 te Bree

Het college van burgemeester en schepenen keurt de verlenging vergunning speelzaal op 
Kloosterpoort 3 te Bree goed.

INFO/ TOERISME/COMMUNICATIE/EVENEMENTEN/PARKEREN

INFO

15. Mail d.d. 23 maart 2021 van Ivo Elen inzake Aanvraag/toelating om mobiele Thai 
wok/schepijs verkoopwagen (foodtruck) te plaatsen

Het college van burgemeester en schepenen geeft voorwaardelijke goedkeuring voor de 
uitbating van een foodtruck.

16. Brief van VVSG d.d. 15/03/2021, inzake de uitnodiging  tot deelname aan de week van 
de Duurzame Gemeente 2021

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van VVSG en is 
akkoord met een deelname aan de week van de Duurzame Gemeente 2021.

17. Ontwerpdagorde gemeenteraad en OCMW-raad van 3 mei 2021

Het college van burgemeester en schepenen keurt de ontwerpdagorde van de 
gemeenteraad en OCMW-raad van 3 mei 2021 goed.

TECHNISCHE DIENST

OVERHEIDSOPDRACHTEN

18. Betonherstellingen wegenis 2021 – Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen 
firma's

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht 
“Betonherstellingen wegenis 2021” wordt opgestart.

19. Aankoop 3 bedrijfsvoertuigen voor stedelijke diensten – Goedkeuring starten procedure en 
lijst uit te nodigen firma's

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht 
“Aankoop 3 bedrijfsvoertuigen voor stedelijke diensten” wordt opgestart.

20. Aankoop container met autolader – Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen 
firma's
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De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht 
“Aankoop container met autolader” wordt opgestart.

21. Ontgraving kerkhof Bree centrum – Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen 
firma's

De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht 
“Ontgraving kerkhof Bree centrum” wordt opgestart.

22. Aankoop hakselaar – Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/199/TD/KS en de raming voor 
de opdracht “Aankoop hakselaar”, opgesteld door de Technische dienst. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in 
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Algemeen directeur,
Stefan Goclon
#$ondertekening2$#

#$stempel$#

Burgemeester
Liesbeth Van der Auwera
#$ondertekening1$#
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