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Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen

maandag 28 juni 2021 om 08u45

Aanwezig: Liesbeth Van der Auwera, Burgemeester

Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel Theunissen, Schepenen

Katja Verheyen, Voorzitter BCSD

Stefan Goclon, Algemeen directeur

Verontschuldigd: Jo Vandersteegen, Schepen

Afwezig: /

VERSLAG

1. Goedkeuring notulen van het college van burgemeester en schepenen van 21 juni 2021

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 21 
juni 2021 goed.

PERSONEELSZAKEN

2. Aanstelling bepaalde duur contractueel verband – in de functie van Parkeerwachter (Cv) – 
19/38ste 

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

3. Bijlage bij de arbeidsovereenkomst d.d. 01/01/2019 –  In de functie van Technisch 
assistent onderhoud (Cv) – 4/38ste – Uitbreiding uren

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

FINANCIËN

AANVRAAG BUURTFEESTEN
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4. Buurtfeest Dekkersstraat op 3 juli 2021

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

5. Buurtfeest Millenstraat en gedeelte Toleikstraat op 10 juli 2021

Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door het buurtcomité van Millenstraat 
en gedeelte Toleikstraat op 10 juli 2021.

6. Buurtfeest Rozenlaan en kleine Rozenlaan op 3 juli 2021

Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door het buurtcomité van Rozenlaan en 
kleine Rozenlaan op 3 juli 2021.

ICT

7. Koppeling tussen Remmicom en CSsign - Goedkeuring

De opdracht tot de installatie van de koppeling tussen Remmicom en CSsign wordt 
gegund aan de firma Remmicom, Stationsstraat 147 te 2235 Westmeerbeek.

OMGEVING/ HUISVESTING/ OVERHEIDSGEBOUWEN/ MOBILITEIT

BESLUITEN OMGEVING

8. Eikenprocessierups - Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst met de Provincie

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het ondertekenen van de 
samenwerkingsovereenkomst met de Provincie m.b.t. het verkrijgen van een gedeeltelijke 
terugbetaling bij het gebruik van Foray ES en NEEM-Protect bij de preventieve behandeling 
van eikenbomen met eikenprocessierups.

9. OMV 2021061041 - Een omgevingsvergunning voor het bouwen van twee woningen in half-
open bebouwing met gekoppelde carports op de perseelsgrenzen, op locatie Rode 
Kruislaan zn, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 1035 X en (afd. 1) sectie B 1050 E, 
aangevraagd door de heer Frank Goyens namens GOYENS AFWERKINGSBEDRIJF BVBA

Dossiernummer: 202186
Omgevingsloket nr.: OMV_2021061041
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund

Een omgevingsvergunning voor het bouwen van twee woningen in half-open bebouwing met 
gekoppelde carports op de perseelsgrenzen, op locatie , kadastraal gekend als (afd. 1) 
sectie B 1035 X en (afd. 1) sectie B 1050 E, aangevraagd door de heer Frank Goyens en 
Frank Goyens namens GOYENS AFWERKINGSBEDRIJF BVBA.

10. OMV 2021068669 - Een omgevingsvergunning voor de aanpassing van de bouwdiepte van 
een woning, op locatie Op den Hof, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 713 D, 
aangevraagd door Jolien en Wouter Breemans - Van Asbroeck

Dossiernummer: 2021100
Omgevingsloket nr.: OMV_2021068669
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
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Een omgevingsvergunning voor de aanpassing van de bouwdiepte van een woning, op locatie, 
kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 713 D, aangevraagd door Jolien en Wouter Breemans 
- Van Asbroeck.
 

11. OMV 2021061967 - Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning 
met carport en overdekt terras, op locatie Op den Hof 7, kadastraal gekend als (afd. 2) 
sectie A 713 L, aangevraagd door de heer Milan Mulders

Dossiernummer: 202198
Omgevingsloket nr.: OMV_2021061967
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
 
Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning met carport en 
overdekt terras, op locatie Op den Hof 7, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 713 L, 
aangevraagd door de heer Milan Mulders.

12. OMV 2021020903 - Een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning tot 
kinesistenpraktijk, op locatie Sportlaan 17, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 225 T, 
aangevraagd door Kurt Paumen en Karolien Gielen

Dossiernummer: 202191
Omgevingsloket nr.: OMV_2021020903
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
 
Een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning tot kinesistenpraktijk, op 
locatie Sportlaan 17, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 225 T, aangevraagd door Kurt 
Paumen en Karolien Gielen.

13. OMV 2021060940 - Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande 
woning, op locatie Opstraat 41, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie B 173 D3 en (afd. 5) 
sectie B 173 T2, aangevraagd door Maxime Clijsters en Alexander Vandewiele

Dossiernummer: 202185
Omgevingsloket nr.: OMV_2021060940
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
 
Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning, op locatie Opstraat 
41, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie B 173 D3 en (afd. 5) sectie B 173 T2, aangevraagd 
door Maxime Clijsters en Alexander Vandewiele.

14. OMV 2021097383 - Een aktename voor het uitbreiden van een veranda, op locatie 
Vostertstraat 5, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie C 333 C6 en (afd. 1) sectie C 333 
T20, aangevraagd door Nele Huijskens

Dossiernummer: 2021148
Omgevingsloket nr.: OMV_2021097383
Beslissing:  Aktename
 
Een aktename voor het uitbreiden van een veranda, op locatie Vostertstraat 5, kadastraal 
gekend als (afd. 1) sectie C 333 C6 en (afd. 1) sectie C 333 T20, aangevraagd door Nele 
Huijskens.
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VARIA

15. Toezegging deelname Ambassadeurgemeente LIFE project Eikenprocessierups

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de deelname van stad 
Bree aan “Ambassadeurgemteente LIFE project Eikenprocessierups” om actief mee te 
werken aan het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe beheermethoden. 

16. IGS Midlim handhaving RO

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de opstart van 
de aanwervingsprocedure, in afwachting van de formele goedkeuring door de 
gemeenteraad komend najaar. Stad Bree treedt dan formeel toe tot IGS Midlim wat 
dossiers 'handhaving ruimtelijke ordening' betreft. Hiervoor dient de gemeenteraad de 
formele goedkeuring te verlenen en tevens de budgetten goed te keuren.

JURIDISCHE DIENST

17. Gemeentebelasting op dragende verticale constructies en zendmasten – Bezwaarschrift 
vanwege Fluvius tegen het aanslagbiljet – Antwoord vanwege stad Bree

Het bezwaar vanwege Fluvius d.d. 01/04/2021 tegen het aanslagbiljet vanwege de stad 
Bree d.d. 24/03/2021 en de daarin gevestigde belasting, wordt verworpen.

18. Verlenging huurovereenkomst ten behoeve van voetbalclub K. Opitter FC – goedkeuring

Goedkeuring van de verlenging van de huurovereenkomst ten behoeve van voetbalclub K. 
Opitter FC. 

POLITIE/ BRANDWEER

TIJDELIJKE POLITIEVERORDENINGEN (goedkeuring/ter kennisgeving)

19. Tijdelijke politieverordening voor het gedeeltelijk afsluiten van de Pater Lambertusstraat op 
11/07/2021 van 18.00u t.e.m. 20.30u

Op 11/07/2021 van 18.00u t.e.m. 20.30u zal de Pater Lambertusstraat, specifiek de 
aftakking langs de bibliotheek worden afgesloten voor alle verkeer voor een bloemenhulde 
bij het beeld van Pater Lambertus. 

20. Tijdelijke politieverordening voor afsluiting van de Schoolstraat wegens Dag van de Leerling 
Don Bosco Gerdingen op 29/6 08.30u tot 15.00u

Op 29/6/2021 van 08.30u tot 15.00u zal de Schoolstraat, in de sectie tussen de 
Siemenstraat en Barrierstraat worden afgesloten voor alle verkeer voor 'Dag van de 
Leerling Don Bosco Gerdingen'. 

21. Tijdelijke politieverordening voor het inrichten van een speelstraat in de Dekkersstraat van 
10/07/2021 t.e.m. 16/07/2021

Van 10/07/2021 t.e.m. 16/07/2021, telkens van 9u t.e.m. 21u, zal de Dekkersstraat 
worden ingericht als speelstraat.

22. Tijdelijke politieverordening voor het inrichten van een speelstraat in de Wiekersbeekstraat 
van 09/08/2021 t.e.m. 15/08/2021
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Van 09/08/07/2021 t.e.m. 15/08/2021, telkens van 9u t.e.m. 21u, zal de 
Wiekersbeekstraat worden ingericht als speelstraat, van het kruispunt met de Sint-
Jacobsstraat tot aan het kruispunt met de Leliestraat (huisnummers 1 -14).

23. Tijdelijke politieverordening voor afsluiting van de Dekkersstraat wegens buurtfeest op 
3/7/2021 van 13.00u - 24.00u

Op 3/7/2021 van 13.00u - 24.00u zal de Dekkersstraat, tussen Veeweidestraat en Jef van 
Hoofstraat worden afgesloten voor alle verkeer voor organisatie van een buurtfeest. 

24. Tijdelijke politieverordening voor afsluiting van de Heuvelstraat en Hansweg wegens 
rommelmarkt op 17/7/2021 - van 08.00u tot 20.00u

Op 17/7/2021 - van 08.00u tot 20.00u zal de Heuvelstraat en Hansweg, worden 
afgesloten voor alle verkeer wegens de organisatie van een rommelmarkt. 

BURGERZAKEN

25. Toekenning peterschap aan het VOS

Kent het peterschap toe aan de vereniging het VOS Vlaamse Vredesvereniging vzw, 
vertegenwoordigd door dhr. Derenette Lambert van volgende drie graven:

1. Grafnr: A/3/35

2. Grafnr: A/4/50

3. Grafnr: A/3/36

26. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Opitter.

27. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van de Kluis.

28. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum.

29. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Gerdingen, grafnummer nieuw nis.

30. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van De Kluis.

31. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van de Kluis.

32. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Opitter.

33. Toekenning grafconcessie
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Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Gerdingen.

34. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van de Kluis.

SOCIALE ZAKEN

35. Voorstel brief aan vzw 't Kietelt inzake afbraak resterend oud ziekenhuisgebouw

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel van brief aan vzw 't Kietelt 
inzake afbraak resterend oud ziekenhuisgebouw goed.

INFO/ TOERISME/COMMUNICATIE/EVENEMENTEN/PARKEREN

EVENEMENTEN

36. Lijstje aangevraagde activiteiten  -  Bekrachtiging goedkeuring dienst Noodplanning

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt de goedkeuring van dienst 
noodplanning voor de volgende aangevraagde activiteiten:
 

 3 juli 2021: Tentoonstelling Mariafeesten
 4 juli 2021: Gezinsviering + Picknick in tuin van de deken – communicanten 
 7 juli 2021: Pop-up gospel – kerk Bree 
 8 juli 2021: Familiedag Gezinsbond – Kriebeldag in camping Kempenheuvel

 

TECHNISCHE DIENST

OVERHEIDSOPDRACHTEN

37. Metalliseren en poedercoaten paaltjes afschermingen terras Bree centrum – Goedkeuring 
aanvaarde factuur

De opdracht "Metalliseren en poedercoaten paaltjes afschermingen terras Bree 
centrum" werd door de budgetbeheerder toegewezen aan de 
firma Strameco, Voortbemdenstraat 17 te 3960 Bree.

38. Goedkeuring aan gunningsvoorstel van De Watergroep voor 'Onderhoud openbare 
brandkranen en bijhorende signalisatie 2021 - 2024" aan B.L.M.

Goedkeuring aan gunningsvoorstel van De Watergroep voor 'Onderhoud openbare 
brandkranen en bijhorende signalisatie 2021-2024" aan B.L.M..

39. Aankoop betonzaag – Goedkeuring aanvaarde factuur

De opdracht "Aankoop betonzaag" werd door de budgetbeheerder toegewezen aan de 
firma OBEN BUILDING MACHINES NV, Spelverstraat 36B te 3740 Bilzen. Het college van 
burgemeester en schepenen aanvaardt de factuur ter betaling.

40. Rioleringswerken Bremstraat - Barrierstraat - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

Goedkeuring wordt verleend aan de gunning van Fluvius aan DILISSEN, Berkebossenlaan 6 
te 2400 Mol.
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41. Aankoop lockers en fietsoplaadpunten voor centrum - Goedkeuring gunning en 
lastvoorwaarden

De opdracht “Aankoop lockers en fietsoplaadpunten voor centrum” wordt gegund aan 
Telloport bvba, Schutenseweg 95 te 3520 Zonhoven.

GEBOUWENBEHEER

42. Ontmoetingscentrum: screens op de achtergevel - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze - 2021/227/TD/RM

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2021/227/TD/RM en de raming voor 
de opdracht “Ontmoetingscentrum: screens op de achtergevel”, opgesteld door de 
Technische dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en 
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

VARIA

TECHNISCHE DIENST

43. Toelating occasionele verkopen met niet-commercieel karakter op vrijdagmarkt op 
2/7/2021 en 13/8/2021 door Pastorale eenheid Bree ten voordele van de Mariafeesten

De burgemeester geeft de toelating aan Pastorale eenheid Bree om op de vrijdagmarkt 
van 2/7/2021 en 13/8/2021 occasioneel Folders van de wandel- en fietstochten te 
verkopen voor een Mariafeesten.

44. Toelating occasionele verkopen met niet-commercieel karakter op vrijdagmarkt op 
24/09/2021 door Okra Bree

De burgemeester geeft de toelating aan Okra Bree om op de vrijdagmarkt van 
24/09/2021 occasioneel promotie voor de vereniging te maken.

45. Occasionele toelating promostand Hoogstraten aardbeien op de wekelijkse markt op 
vrijdag 2/7/2021

De burgemeester geeft de toelating aan abonnementhouder Haya Fresh Haya Fruits-kraam 
om eenmalig samen te werken met Brand Activators om promotie te maken voor 
Hoogstraten aardbeien op de vrijdagmarkt van 2/7/2021.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Algemeen directeur,
Stefan Goclon
#$ondertekening2$#

#$stempel$#

Burgemeester
Liesbeth Van der Auwera
#$ondertekening1$#
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