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Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen

maandag 2 augustus 2021 om 08u45

Aanwezig: Liesbeth Van der Auwera, Burgemeester

Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel Theunissen, Schepenen

Stefan Goclon, Algemeen directeur

Verontschuldigd: Jo Vandersteegen, Schepen

Katja Verheyen, Voorzitter BCSD

Afwezig: /

VERSLAG

1. Goedkeuring notulen van het college van burgemeester en schepenen van 5 juli 2021

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 5 
juli 2021 goed.

2. Goedkeuring notulen van het college van burgemeester en schepenen van 19 juli 2021

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 19 
juli 2021 goed.

PERSONEELSZAKEN

3. Aanvraag onbetaald verlof 1/5de - Contractueel personeelslid

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

4. Aanvraag deeltijdse loopbaanonderbreking (1/5de) om medische redenen – Contractueel 
personeelslid

Gelet op de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet 
openbaar gemaakt. 
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5. Vacantverklaring en vaststelling selectieprocedure van een Mobiliteitsambtenaar (Bv) in 
contractueel verband – 38u – via aanwervingsprocedure met aanleg werfreserve

Er wordt een contractuele betrekking (38u) voor mobiliteitsambtenaar (Bv) bij wijze van 
aanwerving opengesteld onder de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, vastgesteld in 
de Rechtspositieregeling volgens de artikelen 6 t.e.m. 8.

FINANCIËN

AANVRAAG BUURTFEESTEN

6. Buurtfeest Veestraat op 28 augustus 2021

Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door het buurtcomité van Veestraat op 
28 augustus 2021.

7. Buurtfeest Jef Van Hoofstraat op 14 augustus 2021

Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door het buurtcomité van Jef Van 
Hoofstraat op 14 augustus 2021.

8. Buurtfeest Buysmolen op 14 augustus 2021

Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door het buurtcomité van Buysmolen op 
14 augustus 2021.

9. Buurtfeest Peerderbaan op 10 juli 2021

Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door het buurtcomité van Peerderbaan 
op 10 juli 2021.

10. Buurtfeest Klein Stukkenstraat op 3 juli 2021

Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door het buurtcomité van Klein 
Stukkenstraat op 3 juli 2021.

11. Buurtfeest Genastraat op 20 juli 2021

Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door het buurtcomité van Genastraat op 
20 juli 2021 .

ICT

12. Jaarlijkse verniewing licentieovereenkomst Adobe CC - Goedkeuring

De opdracht tot jaarlijkse vernieuwing van de licentieovereenkomst van Adobe CC wordt 
gegund aan SoftwareOne, Esplanade 1 - Suite 315 - Box 3 te 1020 Brussel, via de 
raamovereenkomst C-SMART.

BELASTINGVERORDENINGEN/REGLEMENTEN

13. Behandeling bezwaarschrift m.b.t. het kohier 003295 van de afvalbelasting, aanslagjaar 
2021.

Het bezwaarschrift inzake het kohierartikel 003295 voor een bedrag van € 148,85, wordt 
niet aanvaard.
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OMGEVING/ HUISVESTING/ OVERHEIDSGEBOUWEN/ MOBILITEIT

BESLUITEN OMGEVING

14. OMV2021080696 - Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
appartementsgebouw met drie woongelegenheden in een gesloten bebouwing na afbraak 
van een bestaande hoofdbouw en carport, op locatie Kloosterpoort 12, kadastraal gekend 
als (afd. 1) sectie B 804 R, aangevraagd door de heer Rudi Schrooten

Dossiernummer: 2021114
Omgevingsloket nr.: OMV_2021080696
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
 
Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een appartementsgebouw met drie 
woongelegenheden in een gesloten bebouwing na afbraak een bestaande hoofdbouw en 
carport., op locatie Kloosterpoort 12, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 804 R, 
aangevraagd door de heer Rudi Schrooten.

15. OMV2021083451 - Een omgevingsvergunning voor de plaatsing van keerwanden om 
verbinding te maken tussen het hoger en lager gelegen deel van de tuin, op locatie 
Opstraat 70, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie B 569 G, aangevraagd door Marieke 
Bollen

Dossiernummer: 2021117
Omgevingsloket nr.: OMV_2021083451
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
 
Een omgevingsvergunning voor de plaatsing van keerwanden om een verbinding te maken 
tussen het hoger en lager gelegen deel van de tuin, op locatie Opstraat 70, kadastraal 
gekend als (afd. 5) sectie B 569 G, aangevraagd door Marieke Bollen.

16. OMV20210055190 - Een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een geluidsberm, op 
locatie Duikerstraat 12, kadastraal gekend als (afd. 3) sectie B 93 F, (afd. 3) sectie B 96 
C, (afd. 3) sectie B 97 C en (afd. 3) sectie B 104 G, aangevraagd door de heer Jozef 
Versleegers

Dossiernummer: 202170
Omgevingsloket nr.: OMV_2021055190
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
 
Een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een geluidsberm, op locatie Duikerstraat 
12, kadastraal gekend als (afd. 3) sectie B 93 F, (afd. 3) sectie B 96 C, (afd. 3) sectie B 
97 C en (afd. 3) sectie B 104 G, aangevraagd door de heer Jozef Versleegers.

17. OMV2021060426 - Een omgevingsvergunning voor een grondwaterwinning, op locatie 
Genastraat z/n, kadastraal gekend als (afd. 3) sectie B 78, aangevraagd door de heer 
Johan Kusters

Dossiernummer: 202192
Omgevingsloket nr.: OMV_2021060426
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
Inrichtingsnummer: 20210402-0096
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Een omgevingsvergunning voor een grondwaterwinning, op locatie Genastraat z/n, kadastraal 
gekend als (afd. 3) sectie B 78, aangevraagd door de heer Johan Kusters.

18. OMV2021031833 - Een omgevingsvergunning voor het plaatsen van verlichte uithangborden 
met zaak-gebonden publiciteit en koelende installaties, op locatie Kloosterstraat 3, 
kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 584 H, aangevraagd door Eva Wegener namens 
DOMINO'S PIZZA BELGIUM BVBA en CONIX RDBM ARCHITECTS namens MVRO BVBA

Dossiernummer: 2021116
Omgevingsloket nr.: OMV_2021031833
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
Inrichtingsnummer: 20210226-0080
 
Een omgevingsvergunning voor de plaatsing van verlichte uithangborden met zaak-gebonden 
publiciteit en koelende installaties., op locatie Kloosterstraat 3, kadastraal gekend als (afd. 
1) sectie B 584 H, aangevraagd door Eva Wegener namens DOMINO'S PIZZA BELGIUM BVBA 
en CONIX RDBM ARCHITECTS namens MVRO BVBA. 

19. OMV2021053250 - Een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning, op 
locatie Groenstraat 17, kadastraal gekend als (afd. 4) sectie B 791 K, aangevraagd door 
Nancy Schouteden

Dossiernummer: 202169
Omgevingsloket nr.: OMV_2021053250
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
 
Een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning, op locatie Groenstraat 17, 
kadastraal gekend als (afd. 4) sectie B 791 K, aangevraagd door Nancy Schouteden.

20. OMV2021033734 - Een omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een 
woning in halfopen bebouwing tot 3 appartementen, op locatie Kanaallaan 1, kadastraal 
gekend als (afd. 1) sectie B 156 S, aangevraagd door de heer Frank Goossens

Dossiernummer: 202153
Omgevingsloket nr.: OMV_2021033734
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
 
Een omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een woning in halfopen 
bebouwing tot 3 appartementen, op locatie Kanaallaan 1, kadastraal gekend als (afd. 1) 
sectie B 156 S, aangevraagd door de heer Frank Goossens.
 

MOBILITEIT

21. Overleg verkeerssituatie De Kei Beek: Verslag + voorgestelde acties

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag en gaat 
akkoord met de verdere uitwerking van de voorgestelde maatregelen en die zullen na 
enige tijd geëvalueerd worden op het effect ervan.
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22. Feestbussen oudejaarsnacht 2021-2022

Het college van burgemeester en schepenen van stad Bree gaat AKKOORD met het 
inleggen van feestbussen op oudejaarsnacht 2021/2022 i.s.m. De Lijn en Provincie 
Limburg en dit onder voorbehoud van de dan geldende Covid-19 maatregelen.

23. Aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer m.b.t. gemeentewegen 
houdende algemene beschrijving van de zone 50 Dreelveld te Bree

In de zone 50 Dreelveld te Bree geldt de verkeersregeling zoals beschreven in het 
aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer m.b.t. gemeentewegen 
houdende algemene beschrijving. 

24. Aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer m.b.t. gemeentewegen 
houdende algemene beschrijving voor de Tongerlostraat te Bree

In de Tongerlostraat te Bree geldt de verkeersregeling zoals beschreven in het aanvullend 
verkeersreglement op de politie van het wegverkeer m.b.t. gemeentewegen houdende 
algemene beschrijving. 

POLITIE/ BRANDWEER

25. Aanvraag Brandweer Bree tot vrijstelling van huur voor zaal 't Sjèèpke voor de organisatie 
van de familiedag voor het brandweerpersoneel op zondag 29 september 2021

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanvraag van de 
Brandweer Bree en geeft toelating tot kosteloos gebruik van zaal ’t Sjèèpke voor de 
organisatie van de familiedag op 29/09/2021.

TIJDELIJKE POLITIEVERORDENINGEN (goedkeuring/ter kennisgeving)

26. Tijdelijke politieverordening voor het afsluiten van de Veestraat wegens een buurtfeest op 
28/08/2021 van 15u30 t.e.m. 24u00

Op 28/08/2021, van 15u30 t.e.m. 24u00 zal de Veestraat, worden afgesloten voor alle 
gemotoriseerd verkeer voor een buurtfeest. 

27. Tijdelijke politieverordening voor het afsluiten van de fietstunnel ter hoogte van Colruyt 
wegens verfwerken van 16/08 t.e.m. 20/08

Van 16/08 t.e.m. 20/08 zal de fietstunnel ter hoogte van de Colruyt, worden afgesloten 
voor alle verkeer wegens verfwerken.

28. Tijdelijke politieverordening voor de afsluiting van de Jef van Hoofstraat wegens een 
buurtfeest op 14/8/2021 van 16 tot 23u

Op 14/8/2021 van 16 tot 23u zal de Jef van Hoofstraat, tussen de Kerkstraat en de 
Dirixstraat worden afgesloten voor alle verkeer voor een buurtfeest. 
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INFO/ TOERISME/COMMUNICATIE/EVENEMENTEN/PARKEREN

EVENEMENTEN

29. Mail van de Gezinsbond Bree d.d. 9/07/2021, inzake de vraag voor het eventuele gebruik 
van de ondergrondse parking voor hun tweedehandsbeurs op 10 oktober 2021

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van de Gezinsbond 
Bree, inzake de vraag voor gebruik van de ondergrondse parking voor hun 
tweedehandsbeurs op 10 oktober 2021 en geeft hierover een positief advies aan het AGB 
Bree, uitbater van de parkeergarage, die de verdere afhandeling zal opnemen.

30. Aanvraag 'Itterdal Summer Rock' op 14 augustus 2021

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van 
Itterdal Summer Rock op 14 augustus 2021. 

31. Aanvraag 'Summer Night @ 5th Avenue' op 14 augustus 2021

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van 
Summer Night @ 5th Avenue op 14 augustus 2021. 

32. Aanvraag De Vostertfeesten op 20, 21 en 22 augustus 2021

Wegens annulatie van het evenement door de organisator wordt dit agendapunt 
afgevoerd.

TECHNISCHE DIENST

33. Levering van sluitplancomponenten I.B.O. Gerdingen: Goedkeuring gunning

Goedkeuring van de gunning per aanvaarde factuur van: Levering sluitplancomponenten 
voor I.B.O. Gerdingen aan de firma Javo Toegangstechniek aan € 2.500,- excl. btw.

34. Wegnemen van oude elektriciteitsaansluitingen Bree-Centrum: Goedkeuring gunning

Wegnemen van oude elektriciteitsaansluitingen Bree Centrum: Goedkeuring gunning aan 
Fluvius ten bedrage van € 4.487,20,- + btw 21%.

OVERHEIDSOPDRACHTEN

35. Aankoop zoutstrooier voor de technische dienst – Goedkeuring gunning

De opdracht “Aankoop zoutstrooier voor technische dienst” wordt gegund aan de 
economisch meest voordelige (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) bieders, 
zijnde:

 Perceel 1 (Leveren zoutstrooier): Aebi Schmidt Belgium, Middelmolenlaan 175 te 
2100 Antwerpen.

 Perceel 2 (Pekelaanmaakinstallatie): Aebi Schmidt Belgium, Middelmolenlaan 175 te 
2100 Antwerpen.
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GEBOUWENBEHEER

36. Ontmoetingscentrum: Schilderwerken gang + trappenhal - Goedkeuring verrekening - 
2021/169/TD/RM

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 1 van de opdracht “Ontmoetingscentrum: 
schilderwerken gang + trappenhal” voor het totaal bedrag in meer van € 1.337,93 excl. 
btw of € 1.618,90 incl. 21% btw (€ 280,97 Btw medecontractant).

37. Kinderopvang schoolstraat: Nieuwe schuifraam - Goedkeuring gunning - 2021/196/TD/RM

Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de Technische 
dienst.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Algemeen directeur,
Stefan Goclon
#$ondertekening2$#

#$stempel$#

Burgemeester
Liesbeth Van der Auwera
#$ondertekening1$#
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