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Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen

maandag 21 juni 2021 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 14 juni 2021

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 14 
juni 2021 goed.

PERSONEELSZAKEN

2. Aanstelling bepaalde duur contractueel verband – in de functie van Administratief 
medewerker mobiliteit (Cv) – 38/38ste 

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

3. Arbeidsongeval 6 mei 2021 – Zonder blijvende arbeidsongeschiktheid

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. OMV 2021050737 - Een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning en de 
afbraak van vrijstaande bijgebouwen, op locatie Schoolstraat 53, kadastraal gekend als 
(afd. 2) sectie A 219 K2, aangevraagd door Britta Cerneels en Gerben Brands

Dossiernummer: 202172
Omgevingsloket nr.: OMV_2021050737
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
 
Een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning en de afbraak van vrijstaande 
bijgebouwen, op locatie Schoolstraat 53, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 219 K2, 
aangevraagd door Britta Cerneels en Gerben Brands.

5. OMV 2021030001 - Een omgevingsvergunning voor een grondwaterwinning, op locatie, 
kadastraal gekend als (afd. 3) sectie A 1121 A3, aangevraagd door de heer Jos Weltjens

Dossiernummer: 202145
Omgevingsloket nr.: OMV_2021030001
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
Inrichtingsnummer: 20210218-0087
 
Een omgevingsvergunning voor een grondwaterwinning, op locatie, kadastraal gekend als 
(afd. 3) sectie A 1121 A3, aangevraagd door de heer Jos Weltjens.

6. OMV 2021034634 - Een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning en het 
vervangen van bijgebouwen, op locatie Cosijnstraat 18, kadastraal gekend als (afd. 1) 
sectie B 774 H, aangevraagd door de heer Koen Engelen

Dossiernummer: 202178
Omgevingsloket nr.: OMV_2021034634
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
 
Een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning en het vervangen van 
bijgebouwen, op locatie Cosijnstraat 18, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 774 H, 
aangevraagd door de heer Koen Engelen.

7. OMV 2021037797 - Een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een afdak, op locatie 
Dekkersstraat 9, kadastraal gekend als (afd. 3) sectie B 328 X, aangevraagd door Cindy 
Pepels

Dossiernummer: 202148
Omgevingsloket nr.: OMV_2021037797
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
 
Een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een afdak, op locatie Dekkersstraat 9, 
kadastraal gekend als (afd. 3) sectie B 328 X, aangevraagd door Cindy Pepels.

8. OMV 2021038998 - Een omgevingsvergunning voor het bouwen van appartementen, op 
locatie Sint-Jobstraat 28, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 965 X, aangevraagd door 
de heer Frank Stals en Frank Stals namens I.B.-PROJECTS BVBA

Dossiernummer: 202167
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Omgevingsloket nr.: OMV_2021038998
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
 
Een omgevingsvergunning voor het bouwen van appartementen, op locatie Sint-Jobstraat 28, 
kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 965 X, aangevraagd door de heer Frank Stals en 
Frank Stals namens I.B.-PROJECTS BVBA.
 

MOBILITEIT

9. Nota: GAS 5 - Controle op beperkte snelheidsovertredingen door lokale overheden

Het college van burgemeester en schepenen van stad Bree gaat akkoord met het 
invoeren van controles beperkte snelheidsovertredingen in functie van het nieuwe decreet 
rond GAS 5. 
 
Aan de gemeenteraad zal in september 2021 worden voorgelegd:
- Goedkeuring politiereglement GAS 5;
- Goedkeuring protocollen tussen de politie en de gemeente;
- Bekrachtiging van de selectie van de tracés.

POLITIE/ BRANDWEER

TIJDELIJKE POLITIEVERORDENINGEN (goedkeuring/ter kennisgeving)

10. Tijdelijke politieverordening voor de afsluiting van de Hoogstraat wegens een modeshow op 
12/9/2021 van 08.00u tot 19.00u

Op 12/9/2021 08.00y tot 19.00u zal de Hoogstraat, tussen de Opitterstraat en 
Markt, worden afgesloten voor alle verkeer voor een modeshow. 

BURGERZAKEN

11. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree Centrum.

SOCIALE ZAKEN

12. Bewegen op Verwijzing (BoV) - Goedkeuring

Op voorstel van ELZ Kemp en Duin keurt het college de toetreding tot (en het 
uitbreidingsdossier) het project ‘Bewegen op Verwijzing’ goed.

CULTUUR/ JEUGD/ SPORT

SPORT

13. Ontwerp van huurovereenkomst stad Bree en KOSM: nieuw te bouwen sporthal. Principiële 
goedkeuring

Een ontwerpvoorstel is bezorgd van huurovereenkomst tussen stad Bree en KOSM. Dit is 
noodzakelijk i.f.v. de subsidieaanvraag bij AGION. In dit stadium volstaat het dat het 
college van burgemeester en schepenen aangeeft principieel akkoord te zijn met de 
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overeenkomst. Bij de uiteindelijke toewijzing van subsidies door AGION later dit jaar, dient 
de overeenkomst nog geofficialiseerd te worden. (Gemeenteraad).

INFO/ TOERISME/COMMUNICATIE/EVENEMENTEN/PARKEREN

INFO

14. Bijeenroeping Bijzondere Algemene vergadering van vzw ZMK op 29 september 2021 en 
agenda - Ter kennisgeving

Op basis van de bekomen documenten worden de agendapunten van de algemene 
vergadering van vzw ZMK van 29 september 2021 door het college van burgemeester en 
schepenen ter kennisgenomen.

EVENEMENTEN

15. Aanvraag Jungle Bar op 25 en 26 juni 2021

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van 
Jungle Bar op 25 en 26 juni 2021. 

16. Lijstje aangevraagde activiteiten  -  Bekrachtiging goedkeuring dienst Noodplanning

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigd de goedkeuring van dienst 
noodplanning voor de volgende aangevraagde activiteiten:
- 12 juni 2021: familiedag KOFC Opitter + EK voetbal op scherm 13u-23.30u 

(goedkeuring van Noodplanning – en alles werd besproken met CARMA)
- 12 juni (17 en 21 juni): EK voetbal op scherm Fifth Avenue (goedkeuring van 

Noodplanning – en alles werd besproken met CARMA)
- 12 juni (17 en 21 juni): EK voetbal op scherm Lagossa (goedkeuring van Noodplanning 

– en alles werd besproken met CARMA)
- 12 juni (17 en 21 juni): EK voetbal op scherm sporthal Bongerd (is in orde maar door 

ontbreken van CERM, kan er geen positief advies gegeven worden)
- 18 juni 2021 – 1 oktober 2021: Rondleiding + degustatie bij brouwerij Cornelissen te 

Opitter elke vrijdag van 10u-19u met vooraf gereserveerde groepen van max. 40 
personen Goedkeuring noodplanning Rondleiding = professionele dienstverlening aan 
consumenten

TECHNISCHE DIENST

OVERHEIDSOPDRACHTEN

17. Aankoop gipsplaten en benodigdheden Technische Dienst – Goedkeuring aanvaarde factuur

De opdracht "Aankoop gipsplaten en benodigdheden Technische Dienst" werd door de 
budgetbeheerder toegewezen aan de firma Walth Bree, Peerderbaan 96 te 3960 Bree. Het 
college van burgemeester en schepenen aanvaardt de factuur ter betaling.

18. Aankoop glas voor terrassen Bree-centrum - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

De opdracht "Aankoop glas voor terrassen Bree-centrum" wordt gegund aan de 
economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Group Ceyssens, 
Mijnwerkerslaan 35 te 3550 Heusden-Zolder.
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VARIA

TECHNISCHE DIENST

19. Fietslockers en -oplaadpunten: Aangepaste offerte Telloport/Voorstel gunningsprocedure

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aangepaste offerte 
Telloport/Voorstel gunningsprocedure i.v.m. fietslockers en -oplaadpunten.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Algemeen directeur,
Stefan Goclon
#$ondertekening2$#

#$stempel$#

Burgemeester
Liesbeth Van der Auwera
#$ondertekening1$#
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