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Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen

maandag 23 augustus 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 16 augustus 
2021

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 16 
augustus 2021 goed.

PERSONEELSZAKEN

2. Aanstelling vervangingscontract contractueel verband – in de functie van redder (Cv) – 
7,6/38ste

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

3. Stopzetting deeltijdse loopbaanonderbreking (1/5 de) – Statutair personeelslid

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

AANVRAAG BUURTFEESTEN

4. Buurtfeest Meeuwerkiezel op 28 augustus 2021

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

5. Buurtfeest Vaartstraat op 28 augustus 2021

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

AGB

6. Theaterzaal Bree: afwijking van het aantal stoelen per rij + afwijking van het aantal reeds 
vergunde plaatsen van 352 plaatsen naar 363 plaatsen – Goedkeuring afwijkingen

Het College van Burgemeester en Schepenen keurt bovenvermelde afwijkingen  goed op 
voorwaarde dat de maatregelen in de tekst ref 2011320_ DOC_002 van 30 juni 2021 ( 
bijlage 9 ) en de maatregelen in het brandveiligheidsconcept met referentie 1805093, doc 
3, revisie A van 29 maart 2021, doch gewijzigd nadien ( bijlage 6 ) op het loket geladen 
op 1 juli 2021, worden uitgevoerd.

OMGEVING/ HUISVESTING/ OVERHEIDSGEBOUWEN/ MOBILITEIT

BESLUITEN OMGEVING

7. Uitbetaling papiervergoeding - 2e kwartaal 2021

De KSA Tongerlo zamelt maandelijks papier aan huis in. Zij krijgen hiervoor een subsidie 
via Limburg.net.  De stad dient dit bedrag door te storten. 

8. OMV 2021031553 - Een omgevingsvergunning voor wijziging vergunde toestand H lot 12 
en H lot 14, op locatie , kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 91 X, (afd. 2) sectie A 91 
Y en (afd. 2) sectie A 97 P, aangevraagd door Raf Custers namens DOMIC BVBA.

Dossiernummer: 202151
Omgevingsloket nr.: OMV_2021031553
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund

9. OMV 2021049835 - Een omgevingsvergunning voor uitbreiden van een woning en plaatsen 
van een vrijstaand bijgebouw, op locatie Bosstraat 105, kadastraal gekend als (afd. 4) 
sectie A 734 P, aangevraagd door Linda Geraedts en Dominicus Kesters.

Dossiernummer: 202164
Omgevingsloket nr.: OMV_2021049835
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund

10. OMV 2021052827 - Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande garage 
met zwembad, op locatie Sint-Jozefstraat 28, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie B 573 
S, aangevraagd door de heer Wilhelmus Veugelers.

Dossiernummer: 202165
Omgevingsloket nr.: OMV_2021052827
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
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11. OMV 2021081122 - Een omgevingsvergunning voor Plaatsing van een totem., op locatie , 
kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 107 B, aangevraagd door Christopher Kumpen 
namens STEPS & C° REAL ESTATE BVBA.

Dossiernummer: 2021122
Omgevingsloket nr.: OMV_2021081122
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund

12. OMV 2021096680 - Een omgevingsvergunning voor aanleggen van een oprit, op locatie 
Thijsstraat 17D, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 716 K, aangevraagd door Nico 
Govers.

Dossiernummer: 2021143
Omgevingsloket nr.: OMV_2021096680
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund

13. OMV 2021090021 - Een omgevingsvergunning voor verbouwen van een industriegebouw, op 
locatie Wijshagerstraat 17, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie C 333 R15, (afd. 1) sectie 
C 333 S15, (afd. 1) sectie C 333 F25, (afd. 1) sectie C 333 G25, (afd. 1) sectie C 333 
F22, (afd. 1) sectie C 333 D22 en (afd. 1) sectie C 333 H24, aangevraagd door Moors 
Andy namens Georges Veldeman NV.

Dossiernummer: 2021155
Omgevingsloket nr.: OMV_2021090021
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund

14. OMV 2021083710 - Een omgevingsvergunning voor bouwen van een eengezinswoning, op 
locatie , kadastraal gekend als (afd. 5) sectie B 373 E, aangevraagd door de heer Kurt 
Leen.

Dossiernummer: 2021127
Omgevingsloket nr.: OMV_2021083710
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund

15. OMV 2021008879 - Een omgevingsvergunning voor afbraak van bestaande woning met 
bijgebouwen +  bouwen van 5 grondgebonden woningen waarvan ééntje met 5 kamers 
voor verhuur, op locatie Gruitroderkiezel 5, 7 en 9, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 
887 T2, (afd. 1) sectie B 887 P2 en (afd. 1) sectie B 887 M2, aangevraagd door mevrouw 
Anita Dhooghe en Anita Dhooghe namens URBAN INVEST BV.

Dossiernummer: 202133
Omgevingsloket nr.: OMV_2021008879
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund

16. OMV 2021029130 - Een weigering voor creëren van 1 lot, op locatie Opitterkiezel 60, 
kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 1440 H2, (afd. 1) sectie B 1440 F2, (afd. 1) sectie 
B 1440 T, (afd. 1) sectie B 1440 V2, (afd. 1) sectie B 1440 E en (afd. 1) sectie B 1440 
E2, aangevraagd door Mathieu Rutten namens de heer Antoon Vaesen.

Dossiernummer: 20215V
Omgevingsloket nr.: OMV_2021029130
Beslissing:  Weigering

17. OMV 2021096003 - een voorwaardelijk gunstig advies aan de POVC inzake het bouwen 
van een open constructie en bijgebouwen, het uitbreiden van een bestaand gebouw en 
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bijgebouw, het regulariseren van een kiosk en stalling en het aanleggen van verharding, op 
locatie Industrieterrein Kanaal-Noord 2002, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie A 521 D, 
(afd. 1) sectie A 570 M3, (afd. 1) sectie A 570 N3, (afd. 1) sectie A 585 N3, (afd. 1) 
sectie A 608 B, (afd. 1) sectie A 609 B, (afd. 1) sectie A 616 G, (afd. 1) sectie A 633 L, 
(afd. 1) sectie A 1429 C, (afd. 1) sectie A 1429 B en (afd. 1) sectie A 1429 A, 
aangevraagd door de heer Dominique Stinckens.

Dossiernummer: 2021191
Omgevingsloket nr.: OMV_2021096003
Inrichtingsnummer: 20200326-0080

MOBILITEIT

18. Aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer m.b.t. gemeentewegen 
houdende algemene beschrijving voor de Jef van Hoofstraat te Bree.

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

19. Fietsstraten: Maatregel ter verduidelijking voor fietsstraten in buitengebied

Het college van burgemeester en schepenen gaat AKKOORD met de verduidelijking van de 
fietszones Eetseveld en Kleine Neyenstraat.

VARIA

20. OMV 2021105511 - Beslissing van de Bestendige Deputatie inzake een aktename voor 
melding van overname van de exploitatie op locatie Hulsbosstraat 9, kadastraal gekend als 
(afd. 1) Sectie A, nr  724N, 724S, 724T, 728P en 728N, aangevraagd door Hoeve De 
Heuvel. Er wordt akte genomen van de melding dd. 05/08/2021. (2021201)

Dossiernummer: 2021201
Omgevingsloket nr.: OMV_2021105511
Beslissing:  Aktename
Inrichtingsnummer: 20210617-0081

POLITIE/ BRANDWEER

TIJDELIJKE POLITIEVERORDENINGEN (goedkeuring/ter kennisgeving)

21. Tijdelijke politieverordening voor het afsluiten van de Sportlaan wegens Breekout! van 
03/09 t.e.m. 05/09 en het nemen van overige maatregelen i.f.v. de opbouw en afbraak 
van Breekout! van 28/08 t.e.m. 08/09

Van 03/09, 12u t.e.m. 05/09, 24u zal de Sportlaan, van het kruispunt met de Bocholterkiezel 
tot aan het kruispunt met de Genatteweg worden afgesloten voor alle verkeer om een 
bijkomende parkeerstrook te voorzien voor Breekout!. De bijkomende parkeerstrook is 
bereikbaar via het kruispunt Bocholterkiezel. Parkeren wordt georganiseerd op de 
linkerrijstrook. Een omleiding wordt voorzien via de Bocholterkiezel en Hamonterweg. 
Er wordt een parkeerverbod voorzien op de Sportlaan: Van het kruispunt met de Vrijheidslaan 
tot het kruispunt met de  Bocholterkiezel:
-    Duur: 29/08 t.e.m. 08/09 aan de kant met de even huisnummers (langere termijn i.f.v. 
opbouw festival)
-    Duur: 02/09 t.e.m. 06/09 aan de kant met de oneven huisnummers
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Er wordt een parkeerverbod voorzien in de Bocholterstraat: Van het kruispunt met de 
Sportlaan tot aan het kruispunt met de Lindehofstraat
Er wordt een snelheidsbeperking op de Sportlaan: Van met de kruispunt Vrijheidslaan tot 
het kruispunt met de Bocholterkiezel
-    Duur: Van 03/09, 12u t.e.m. 05/09, 24u

22. Tijdelijke politieverordening voor afsluiting van de Vaartstraat wegens buurtfeest op 
28/8/2021  14- 24u

Op 28/8/2021 tussen 14 en 24u zal de Vaartstraat, tussen de kruisingen met Bosstraat 
en kanaalsdijk worden afgesloten voor alle verkeer voor een buurtfeest. 

INFO/ TOERISME/COMMUNICATIE/EVENEMENTEN/PARKEREN

INFO

23. Casemanagement in SUM - Verwerkingsovereenkomst - ondertekening

Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot de ondertekening van de 
verwerkingsovereenkomst van Casemanagement in SUM.

EVENEMENTEN

24. Aanvraag Vinyl Friday op 28 augustus 2021

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van 
Vinyl Friday op 28 augustus 2021. 

25. Aanvraag Petanquetornooien P.C. Oetervallei op 25 augustus 2021

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van 
Petanquetornooien P.C. Oetervallei op de buitenpleinen achter 't Auwelke op 25 augustus 
2021. 

26. Aanvraag Beleef Gerkenberg op 12 september 2021

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van 
Beleef Gerkenberg op 12 september 2021. 

27. Aanvraag Kampioenschap Mondioring WDSF 2021 op 27 t/m 29 augustus en 4 t/m 6 
september 2021

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van 
Kampioenschap Mondioring WDSF 2021 en het gebruik van het terrein gelegen in 
Wijshagerstraat 2 op 27 t/m 29 augustus en 4 t/m 6 september 2021. 

TECHNISCHE DIENST

OVERHEIDSOPDRACHTEN

28. Grondwerken bufferbekken Steenbergstraat – Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van 
de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde BERT CILLEN GROND- EN AFBRAAKWERKEN 
BVBA, Gruitroderstraat  69 te 3960 Bree, tegen het nagerekende offertebedrag van 
€ 16.880,00 excl. btw of € 20.424,80 incl. 21% btw (€ 3.544,80 Btw medecontractant).
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ADVIEZEN TECHNISCHE DIENST AANGAANDE DE AANVRAAG AANLEG 
NUTSLEIDINGEN

29. Aanvraag toelating aanleg nutsvoorzieningen in de Mussenburgveld - goedkeuring.

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de aanleg van 
nutsleidingen in de Mussenburgveld mits men aan door het college opgelegde 
voorwaarden voldoet.

30. Aanvraag toelating aanleg nutsvoorzieningen in de Toekomststraat - goedkeuring.

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de aanleg van 
nutsleidingen in de Toekomststraat mits men aan door het college opgelegde 
voorwaarden voldoet.

VARIA

TECHNISCHE DIENST

31. Toelating occasionele verkopen met niet-commercieel karakter op vrijdagmarkt op vrijdag 
17/09/2021 door Verjonging

De burgemeester geeft de toelating aan Verjonging om op de vrijdagmarkt van vrijdag 
17/09/2021 occasioneel plantjes te verkopen voor Kom op tegen kanker.

DIVERSE PUNTEN VANWEGE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

32. Punt vanwege schepen Vandersteegen: Sinterklaasmarkt 2021

Het college van burgemeester en schepenen beslist dan de Meinestraat vanaf nu niet 
meer opgenomen wordt bij de Sinterklaasmarkt. De brandweer (HVZ) is hiervoor vragende 
partij, vanuit veiligheidsoverwegingen op die markt.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Algemeen directeur,
Stefan Goclon
#$ondertekening2$#

#$stempel$#

Burgemeester
Liesbeth Van der Auwera
#$ondertekening1$#
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