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Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen

maandag 22 februari 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 15 februari 
2021

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 15 
februari 2021 goed.

PERSONEELSZAKEN

2. Vacantverklaring en vaststelling selectieprocedure van een Parkeerwachter (Dv) in 
contractueel verband – 23u – via aanwervingsprocedure met aanleg werfreserve - Tweede 
oproep

Er wordt een contractuele betrekking (23u) voor Parkeerwachter (Dv) bij wijze van 
aanwerving opengesteld onder de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, vastgesteld in 
de Rechtspositieregeling volgens de artikelen 6 t.e.m. 8.

FINANCIËN

ICT

3. Verlenging Webroot SecureAnywhere Endpoint Protection licenties (antivirus) - Goedkeuring
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Jaarlijkse verlenging antivirus licenties Webroot SecureAnywhere Endpoint Protection.

OMGEVING/ HUISVESTING/ OVERHEIDSGEBOUWEN/ MOBILITEIT

BESLUITEN OMGEVING

4. OMV 2020156075 - Een weigering voor de regularisatie van een uitbreiding (achterbouw), 
op locatie Mussenburgstraat 8, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 1157 W, 
aangevraagd door mevrouw Marita Vrachten

Dossiernummer: 2020263
Omgevingsloket nr.: OMV_2020156075
Beslissing:  Weigering
 
Een weigering voor de regularisatie van een uitbreiding (achterbouw), op locatie 
Mussenburgstraat 8, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 1157 W, aangevraagd door 
mevrouw Marita Vrachten.

5. OMV 2020142719 - Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning 
met tuinhuis, op locatie Tongerlostraat, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie B 8 T, (afd. 
5) sectie B 10 B en (afd. 5) sectie B 14 E, aangevraagd door Edith Wuytjens -Johan 
Breemans

Dossiernummer: 2020239
Omgevingsloket nr.: OMV_2020142719
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
Inrichtingsnummer: 20201025-0011
 
Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning met tuinhuis, op locatie 
Tongerlostraat, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie B 8 T, (afd. 5) sectie B 10 B en (afd. 
5) sectie B 14 E, aangevraagd door Edith Wuytjens -Johan Breemans.

6. OMV 2020136811 - Een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport, op 
locatie Kleine Swennenstraat 12, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 19 F4, 
aangevraagd door de heer Bart Creemers

Dossiernummer: 2020225
Omgevingsloket nr.: OMV_2020136811
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
 
Een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport, op locatie Kleine Swennenstraat 
12, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 19 F4, aangevraagd door de heer Bart Creemers.

7. OMV 2020168690 - Een omgevingsvergunning voor het plaatsen van publiciteit, op locatie 
Toleikstraat 17, 19A, 19B, 19C, 19D en 19E, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 199 Y, 
aangevraagd door Frank Dierick namens BELFIUS BANK NV

Dossiernummer: 2020274
Omgevingsloket nr.: OMV_2020168690
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
 
Een omgevingsvergunning voor het plaatsen van publiciteit, op locatie Toleikstraat 17, 19A, 
19B, 19C, 19D en 19E, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 199 Y, aangevraagd door 
Frank Dierick namens BELFIUS BANK NV.
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8. OMV 2020149098 - Een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda, op 
locatie Dekkersstraat 3, kadastraal gekend als (afd. 3) sectie B 326 M, aangevraagd door 
Timmy Goyens

Dossiernummer: 2020248
Omgevingsloket nr.: OMV_2020149098
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
 
Een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda, op locatie Dekkersstraat 3, 
kadastraal gekend als (afd. 3) sectie B 326 M, aangevraagd door Timmy Goyens.

9. OMV 2020137314 - Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning, op locatie 
Gruitroderkiezel z/n, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie C 332 B16, aangevraagd door 
Andrea Claes en Maarten Essers

Dossiernummer: 2020232
Omgevingsloket nr.: OMV_2020137314
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
 
Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning, op locatie Gruitroderkiezel 
Onbekend, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie C 332 B16, aangevraagd door Andrea Claes 
en Maarten Essers.

10. OMV 2020129097 - Een omgevingsvergunning voor de aanleg van een bufferbekken, op 
locatie, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie A 282, aangevraagd door Patrick Hermans 
namens mevrouw Liesbeth Van der Auwera

Dossiernummer: 2020213
Omgevingsloket nr.: OMV_2020129097
Beslissing:  Vergunning
 
Een omgevingsvergunning voor de aanleg van een bufferbekken, op locatie, kadastraal 
gekend als (afd. 5) sectie A 282, aangevraagd door Patrick Hermans namens mevrouw 
Liesbeth Van der Auwera.

11. OMV 2020143071 - Een omgevingsvergunning voor het creëren van 1 lot, op locatie 
Itterplein 8, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie B 524 T en (afd. 5) sectie B 527 L, 
aangevraagd door de heer Mathieu Rutten

Dossiernummer: 202021V
Omgevingsloket nr.: OMV_2020143071
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
 
Een omgevingsvergunning voor het creëren van 1 lot, op locatie Itterplein 8, kadastraal 
gekend als (afd. 5) sectie B 524 T en (afd. 5) sectie B 527 L, aangevraagd door de heer 
Mathieu Rutten.
 

MOBILITEIT

12. Op vraag van gemeente Oudsbergen: Uitbreiding fietszone

Stad Bree gaat niet akkoord met de uitbreiding van de fietszone Kleine Neyenstraat indien 
Oudsbergen beslist om de Bosdijkstraat het statuut van fietsstraat te geven.
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13. Op vraag van gemeente Oudsbergen: Voorstel tot te nemen maatregel tegen sluipverkeer

Stad Bree gaat akkoord met de plaatsing van een filter in de Schoolstraat. Gemeente 
Oudsbergen is initiatiefnemer.

VARIA

14. Toekennen / Schrappen tegoed huisvuilzakken 2021

Elk gezin dat in Bree gedomicilieerd is op 1 januari 2021, heeft recht op een aantal 
huisvuilzakken (quotum of tegoed). 
De personen die in het rijksregister ingeschreven staan onder ‘gemeenschappen’ worden 
automatisch geschrapt.  Deze krijgen dus geen tegoedzakken maar hoeven dan ook geen 
afvalbelasting te betalen. Het gaat hier concreet over de personen die verblijven in 
rusthuizen, instellingen of LOI-woningen. Daarnaast worden cfr. het reglement ook 
personen, die ingeschreven zijn met een referentie-adres, vrijgesteld van afvalbelasting, dus 
deze krijgen eveneens geen tegoedzakken.

JURIDISCHE DIENST

15. Vordering vanwege Asteria Infrastructure NV tegen Orange Belgium NV - Dhr. en Mevr. 
Zegers-Martens - Stad Bree voor de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel - Rolnummer 20/1946/A, Pleitzitting 20 december 2021 - Synthesebesluiten  - 
Goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vordering vanwege 
Asteria Infrastructure NV tegen Orange Belgium NV - Dhr. en Mevr. Zegers-Martens - Stad 
Bree voor de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.

De synthesebesluiten en de daarbijhorende inventaris wordt goedgekeurd, alsook de 
samenstelling van het stukkenbundel.

BURGERZAKEN

16. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum.

17. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum.

18. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum.

19. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum.

20. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van De Kluis.

21. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum.
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22. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum.

INFO/TOERISME/COMMUNICATIE/EVENMENTEN/PARKEREN

INFO

23. Bericht van Agentschap Binnenlands Bestuur inzake de klacht tegen de strikte interpretatie 
van de beslissing gouverneur d.d. 24/01/2021 – Buitenschoolse activiteiten kinderen + 
Antwoord

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het bericht van Agentschap 
Binnenlands Bestuur inzake de klacht tegen de strikte interpretatie van de beslissing 
gouverneur d.d. 24/01/2021 – Buitenschoolse activiteiten kinderen en keurt het antwoord 
goed.

TECHNISCHE DIENST

24. Nutsaansluitingen elektriciteit en riolering voor opslagterrein technische dienst  ITKN – 
Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020/120/TD/TH en de raming voor 
de opdracht “nutsaansluitingen opslagterrein technische dienst  ITKN”, opgesteld door de 
Technische dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en 
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De 
raming bedraagt € 3.407,41 excl. btw of € 3.849,97 incl. btw.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Algemeen directeur,
Stefan Goclon
#$ondertekening2$#

#$stempel$#

Burgemeester
Liesbeth Van der Auwera
#$ondertekening1$#
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