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Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen 

 

 

maandag 2 december 2019 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 25 november 

2019 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 25 

november 2019 goed. 

 

FINANCIËN 

ICT 

2. Beslissing van het college van burgemeester en schepenen om beroep te doen op de 

dienstverlenende vereniging Cipal (verder genoemd “Cipal dv”) als opdrachtencentrale 

voor afname van de raamovereenkomst “Aankoop van ICT Infrastructuur” – Bestek nr. 

CSMRTINFRA19 

  

De gemeente doet een beroep op de opdrachtencentrale van Cipal dv voor de aankoop 

van ICT-infrastructuur aangeboden via de raamovereenkomst “Aankoop van ICT 

Infrastructuur” (Bestek nr. CSMRTINFRA19). 

3. Beslissing van het college van burgemeester en schepenen om beroep te doen op de 

dienstverlenende vereniging Cipal (verder genoemd “Cipal dv”) als opdrachtencentrale 
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voor afname van de raamovereenkomst “Aankoop van licenties, gebruiksrechten, 

onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware” – Bestek nr. 

CSMNRTSOFT19 

  

De gemeente  doet een beroep op de opdrachtencentrale van Cipal dv voor de aankoop 

van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. 

standaardsoftware aangeboden via de raamovereenkomst “Aankoop van licenties, 

gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware” 

(Bestek CSMRTSOFT19) 

 

OMGEVING/ HUISVESTING/ OVERHEIDSGEBOUWEN/ MOBILITEIT 

 

BESLUITEN OMGEVING 

4. Verlenging overeenkomst sociale tewerkstelling met LABOR Arbeidskansen vzw 

De overeenkomst met Labor Arbeidskansen vzw m.b.t. de tewerkstelling van 2 groenploegen 

loopt eind 2019 af.  Het college van burgemeester en schepenen keurt de verlenging van 

de overeekomst, alsook voor optionele uitbreiding met een 'zomerploeg', goed.  Aangezien 

het hier over een toelage gaat zal dit dossier tevens worden voorgelegd aan de 

gemeenteraad. 

5. Uitbetaling papiervergoeding - 3e kwartaal 2019 

 

De KSA Tongerlo zamelt maandelijks papier aan huis in. Zij krijgen hiervoor een subsidie 

via Limburg.net.  De stad zal dit bedrag doorstorten.  

6. Een omgevingsvergunning voor het rooien van twee bomen, op locatie Meeuwerkiezel 

88, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie B 832 B, aangevraagd door Dirk De Baets 

namens CARE PROPERTY FUND NV 

Dossiernummer: 2019194 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019081157 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

  

Een omgevingsvergunning voor het rooien van twee bomen, op locatie Meeuwerkiezel 88, 

kadastraal gekend als (afd. 2) sectie B 832 B, aangevraagd door Dirk De Baets namens 

CARE PROPERTY FUND NV. 

7. Een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bestaande kantoorruimte met 

een nieuwe ontvangstruimte, op locatie Brugstraat 70, kadastraal gekend als (afd. 1) 

sectie B 1220 H, aangevraagd door Dirk Bokken namens HSBB - BOVER BVBA 

Dossiernummer: 2019190 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019086302 

Beslissing:  Vergunning 

  

Een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bestaande kantoorruimte met een 

nieuwe ontvangstruimte, op locatie Brugstraat 70, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 

1220 H, aangevraagd door Dirk Bokken namens HSBB - BOVER BVBA. 
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8. Een omgevingsvergunning voor het bouwen van twee bedrijfsgebouwen en het aanleggen 

van terreinverharding, op locatie Kanaalkom, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 

1478 X3, (afd. 1) sectie B 1478 W3, (afd. 1) sectie B 1478 Y3 en (afd. 1) sectie B 

1478 V3, aangevraagd door Luc Hellings namens HELLINGS TRADING COMPANY NV 

Dossiernummer: 2019182 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019108381 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

  

Een omgevingsvergunning voor het bouwen van twee bedrijfsgebouwen en het aanleggen 

van terreinverharding, op locatie Kanaalkom, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 1478 

X3, (afd. 1) sectie B 1478 W3, (afd. 1) sectie B 1478 Y3 en (afd. 1) sectie B 1478 V3, 

aangevraagd door Luc Hellings namens HELLINGS TRADING COMPANY NV. 

9. Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning, op 

locatie Sint-Jozefstraat 45, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie B 172 R, aangevraagd 

door de heer Pieter Truijen 

Dossiernummer: 2019197 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019117605 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

  

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

Sint-Jozefstraat 45, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie B 172 R, aangevraagd door de 

heer Pieter Truijen. 

10. Een omgevingsvergunning voor het creëren van twee kavels, op locatie Beekstraat 8, 

kadastraal gekend als (afd. 4) sectie B 957 C, aangevraagd door Mathieu Rutten namens 

de heer Guido Houben en de heer Mathieu Rutten 

Dossiernummer: 201910V 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019102539 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

  

Een omgevingsvergunning voor het creëren van twee kavels, op locatie Beekstraat 8, 

kadastraal gekend als (afd. 4) sectie B 957 C, aangevraagd door Mathieu Rutten namens 

de heer Guido Houben en de heer Mathieu Rutten. 

11. Een voorwaardelijk gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen aan 

de POVC inzake een aanvraag tot uitbreiding van de bemalingscapaciteit, op locatie 

Kuilenstraat, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie A 123 B, (afd. 1) sectie A 124 D, 

(afd. 1) sectie A 125 B, (afd. 1) sectie A 127 C, (afd. 1) sectie A 128 F, (afd. 1) sectie 

A 128 G, (afd. 1) sectie A 128 E, (afd. 1) sectie A 135 B, (afd. 1) sectie A 145/2 B, 

(afd. 1) sectie A 145/2 A, (afd. 1) sectie A 154 B, (afd. 1) sectie A 159 B, (afd. 1) 

sectie A 176 M2, (afd. 1) sectie A 176 L2, (afd. 3) sectie A 255 P, (afd. 3) sectie A 

255 H en (afd. 3) sectie A 255 R, aangevraagd door Christiane De Decker namens 

AQUAFIN NV NV 

Dossiernummer: 2019215 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019118732 

Inrichtingsnummer: 20171127-0004 

  

Een voorwaardelijk gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen aan de 

POVC inzake een aanvraag tot uitbreiding van de bemalingscapaciteit, op locatie Kuilenstraat, 

kadastraal gekend als (afd. 1) sectie A 123 B, (afd. 1) sectie A 124 D, (afd. 1) sectie A 125 
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B, (afd. 1) sectie A 127 C, (afd. 1) sectie A 128 F, (afd. 1) sectie A 128 G, (afd. 1) sectie 

A 128 E, (afd. 1) sectie A 135 B, (afd. 1) sectie A 145/2 B, (afd. 1) sectie A 145/2 A, (afd. 

1) sectie A 154 B, (afd. 1) sectie A 159 B, (afd. 1) sectie A 176 M2, (afd. 1) sectie A 176 

L2, (afd. 3) sectie A 255 P, (afd. 3) sectie A 255 H en (afd. 3) sectie A 255 R, aangevraagd 

door Christiane De Decker namens AQUAFIN NV NV. 

  

 

POLITIE/ BRANDWEER 

 

TIJDELIJKE WEGSIGNALISATIES 

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

grondgebied Bree - gewestwegen door Krinkels van 1/1/2019 tot en met 31/12/2019 

Aan Krinkels wordt de toestemming gegeven om op de gewestwegen op grondgebied Bree 

onderhoudswerken uit te voeren van 1/1/2020 tot en met 31/12/2020. 

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

Kookshofstraat door Traffic Signs op 4/12/2019 

Aan Traffic Signs wordt de toestemming gegeven om op de Kookshofstraat een hoogtewerker 

te plaatsen op 4/12/2019. 

 

BURGERZAKEN 

14. Ambtshalve inschrijving van een burger 

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

zijn verblijf heeft vastgesteld. 

15. Toekenning grafconcessie 

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Opitter, grafnummer F/5/54. 

16. Toekenning grafconcessie 

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Gerdingen, grafnummer D/9/151. 

17. Toekenning grafconcessie 

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum, grafnummer E/5/145. 

18. Toekenning grafconcessie 

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum, nieuw nis in het 

columbarium. 

19. Toekenning grafconcessie 

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Opitter, grafnummer F/3/36. 

20. Toekenning grafconcessie 

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Opitter, grafnummer B/6/70. 
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21. Toekenning grafconcessie 

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Opitter, grafnummer B/18/249. 

22. Toekenning grafconcessie 

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

23. Toekenning grafconcessie 

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum, grafnummer Col 1 nis 21. 

 

SOCIALE ZAKEN 

24. Beslissing betreffende het indienen van het dossier en de ondertekening van de 

engagementsverklaring betreffende de uitwerking en de opvolging van de regierol sociale 

economie voor de periode 2020-2025 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om de regierol sociale economie 

verder op te nemen in samenwerkingsverband met de buurgemeenten voor de periode 2020-

2025 binnen het werkterrein van de Welzijnsregio Noord-Limburg. 

 

INFO/ TOERISME/COMMUNICATIE/EVENEMENTEN/PARKEREN 

25. Ontwerp dagorde gemeenteraad en OCMW-raad van 16 december 2019 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het ontwerp dagorde gemeenteraad en 

OCMW-raad van 16 december 2019 goed. 

 

TECHNISCHE DIENST 

26. Riolering binnengebied naast Stift – Goedkeuring voorlopige oplevering en eindafrekening 

De opdracht “Riolering binnengebied naast Stift” wordt voorlopig opgeleverd. 

Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de opdracht “Riolering binnengebied 

naast Stift”, opgesteld door Geotec bvba, Riemsterweg 117 te 3742 Bilzen in opdracht van 

Fluvius. 

 

ADVIEZEN TECHNISCHE DIENST AANGAANDE DE AANVRAAG AANLEG 

NUTSLEIDINGEN 

27. Aanvraag toelating aanleg nutsvoorzieningen in de IT Kanaal Noord - goedkeuring 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating, onder voorwaarden, voor de 

aanleg van nutsleidingen in de IT Kanaal Noord. 

 

VARIA 
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TECHNISCHE DIENST 

28. Openbare verkoop van divers in onbruik geraakt materiaal en materieel Technische 

Dienst 2019 - goedkeuring 

Goedkeuring tot toewijzing van diverse loten afgedankte materialen via schenking of veiling 

(verkoop per opbod). 

 

 

 

 

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen, 

 

 

 

 

 

 

Algemeen directeur, 

Stefan Goclon 

Burgemeester 

Liesbeth Van der Auwera 
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