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Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen 

 

 

maandag 3 augustus 2020 om 08u15 
 

 

Aanwezig: Liesbeth Van der Auwera, Burgemeester 

Mario Knippenberg, Rudi Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, 

Schepenen 

Stefan Goclon, Algemeen directeur 

Verontschuldigd: Katja Verheyen, Voorzitter BCSD 

Afwezig: / 

 

VERSLAG 

1. Goedkeuring notulen van het college van burgemeester en schepenen van 6 juli 2020 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 6 

juli 2020 goed. 

PERSONEELSZAKEN 

2. Aanstelling bepaalde duur contractueel verband – in de functie van Administratief 

medewerker bibliotheek (Cv) - 19u 

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

openbaar gemaakt.  

3. Aanwervingsprocedure technisch assistent (wegenis) (Dv) in contractueel verband – 38u – 

Aanstelling selectiecommissie 

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

openbaar gemaakt.  

4. Aanwervingsprocedure technisch assistent (wegenis) in contractueel verband – 38u – 

Goedkeuring kandidaturen 

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

openbaar gemaakt.  
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5. Ontslagverlening (op pensioenstelling) contractueel personeelslid – in de functie van 

Administratief medewerker centrale balie – 19/38ste  

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

openbaar gemaakt.  

FINANCIËN 

6. Materiële rechtzettingen en gedeeltelijke oninbaarstellingen m.b.t. het kohier van de 

afvalbelasting 2020 – Goedkeuring 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de materiële rechtzettingen en 

gedeeltelijke oninbaarstellingen m.b.t. het kohier van de afvalbelasting 2020 goed. 

OMGEVING/ HUISVESTING/ OVERHEIDSGEBOUWEN/ MOBILITEIT 

BESLUITEN OMGEVING 

7. Een omgevingsvergunning voor het bouwen van twee woningen in halfopen bebouwing, 

gekoppeld, op locatie Meeuwerkiezel, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 352 D, 

aangevraagd door de heer Bart Tans 

Dossiernummer: 2019275 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019153617 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

  

Een omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 woningen in halfopen bebouwing, 

gekoppeld, op locatie Meeuwerkiezel , kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 352 D, 

aangevraagd door de heer Bart Tans. 

8. Een omgevingsvergunning voor het herbouwen van een bestaande woning, slopen van een 

woning, plaatsen omheining en kappen van bomen, op locatie Kipdorpstraat 9, kadastraal 

gekend als (afd. 1) sectie C 336 E3, (afd. 1) sectie C 336 N4 en (afd. 1) sectie C 336 P4, 

aangevraagd door mevrouw Josche Geerits 

Dossiernummer: 202037 

Omgevingsloket nr.: OMV_2020026460 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

 

Een omgevingsvergunning voor Herbouwen van een bestaande woning, slopen van een 

woning, plaatsen omheining en kappen van bomen, op locatie Kipdorpstraat 9, kadastraal 

gekend als (afd. 1) sectie C 336 E3, (afd. 1) sectie C 336 N4 en (afd. 1) sectie C 336 P4, 

aangevraagd door mevrouw Josche Geerits. 

9. Een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda, op locatie Beeckerveld 4, 

kadastraal gekend als (afd. 3) sectie B 136 B2, aangevraagd door de heer Kurt Creemers 

Dossiernummer: 202034 

Omgevingsloket nr.: OMV_2020027702 

Beslissing:  Vergunning 

 

Een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda, op locatie Beeckerveld 4, 

kadastraal gekend als (afd. 3) sectie B 136 B2, aangevraagd door de heer Kurt Creemers. 

10. Een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zwemvijver, op locatie Barrierstraat 

61, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 416 D, aangevraagd door de heer Jan Paredis 
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Dossiernummer: 202068 

Omgevingsloket nr.: OMV_2020045600 

Beslissing:  Vergunning 

 

Een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zwemvijver, op locatie Barrierstraat 61, 

kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 416 D, aangevraagd door de heer Jan Paredis. 

11. Een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinhuis met carport, op locatie 

Siemenstraat 24A, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 128 P2, aangevraagd door 

mevrouw Silvia Wuytens 

Dossiernummer: 202088 

Omgevingsloket nr.: OMV_2020054065 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

 

Een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinhuis met carport, op locatie 

Siemenstraat 24A, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 128 P2, aangevraagd door 

mevrouw Silvia Wuytens. 

12. Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een overdekt terras en het regulariseren 

van een pergola, op locatie Niskensstraat 3, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 338 F, 

aangevraagd door mevrouw Daisy Lemmens 

Dossiernummer: 202090 

Omgevingsloket nr.: OMV_2020051537 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

 

Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een overdekt terras en het regulariseren 

van een pergola, op locatie Niskensstraat 3, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 338 F, 

aangevraagd door mevrouw Daisy Lemmens. 

13. Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning met overdekt terras 

en garage, op locatie Aan 't Kapelleke, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 713 A, 

aangevraagd door Lennert Neyens en Dana Brebels 

Dossiernummer: 2020113 

Omgevingsloket nr.: OMV_2020066470 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

 

Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning met overdekt terras 

en garage, op locatie Aan 't Kapelleke, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 713 A, 

aangevraagd door Lennert Neyens en Dana Brebels. 

14. Een omgevingsvergunning voor bedrijfs- en personenwagens, op locatie Opitterkiezel 28 en 

28B, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 1458 D en (afd. 1) sectie B 1459 H2, 

aangevraagd door Albert Ulenaers namens Bedrijfs- en personenwagens Ulenaers Albert NV 

Dossiernummer: 2020104 

Omgevingsloket nr.: OMV_2020055211 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

Inrichtingsnummer: 20200428-0064 

  

Een omgevingsvergunning voor bedrijfs - en personenwagens, op locatie Opitterkiezel 28 en 

28B, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 1458 D en (afd. 1) sectie B 1459 H2, 

aangevraagd door Albert Ulenaers namens Bedrijfs- en personenwagens Ulenaers Albert NV. 
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15. Een omgevingsvergunning voor afbraak van de bestaande gebouwen en het bouwen van 

een appartementsgebouw met 9 wooneenheden met carport en tuinberging, op locatie 

Kanaalkom 6 en 6A, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 68 V, aangevraagd door de 

heer Andy Weijtjens namens JP-WOONPROJECTEN BVBA 

Dossiernummer: 2019299 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019163871 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

 

Een omgevingsvergunning voor afbraak van de bestaande gebouwen en het bouwen van 

een appartementsgebouw met 9 wooneenheden met carport en tuinberging, op locatie 

Kanaalkom 6 en 6A, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 68 V, aangevraagd door de 

heer Andy Weijtjens namens JP-WOONPROJECTEN BVBA. 

16. Een omgevingsvergunning voor het plaatsen van lichtreclame, op locatie Kloosterpoort 3, 

kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 792 N3, aangevraagd door Kathleen Stolk 

Dossiernummer: 2020102 

Omgevingsloket nr.: OMV_2020063481 

Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

 

Een omgevingsvergunning voor het plaatsen van lichtreclame, op locatie Kloosterpoort 3, 

kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 792 N3, aangevraagd door Kathleen Stolk. 

  

EIGENDOMMEN 

17. Langensveld - verkoop perceeltje aan drie aangelanden - ondertekenen 

verkoopovereenkomsten 

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord met de ondertekening van de 

verkoopsovereenkomsten, betreffende een perceeltje braakliggende grond op de 

verkaveling Langensveld aan de drie aangelande eigenaars, onder voorwaarde van 

definitieve goedkeuring door de gemeenteraad.  

De hoogspanningspyloon (apart lot) op dit perceel blijft (ook in de toekomst) bereikbaar. 

Aan de gemeenteraad van maandag 7 september 2020 wordt deze verkoop ter definitieve 

goedkeuring voorgelegd. 

 

MOBILITEIT 

18. Trajectcontrole N721: Lokalisering traject 

Het college van burgemeester en schepenen kiest voor optie 1, namelijk: 

Het starten van de trajectcontrole aan het kruispunt Omselweg/N721. Voor verdere, 

flankerende maatregelen wordt eerst het effect van de trajectcontrole afgewacht en 

geëvalueerd. De trajectcontrole wordt verder uitgewerkt met de bevoegde instanties.   

 

VARIA 

19. Vraag van de eigenaar Schoolstraat 15 m.b.t. gratis grondafstand t.h.v. hoek Schoolstraat - 

Kleine Schoolstraat 
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Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de aanstelling van een 

landmeter door stad Bree voor de opmaak van een meetplan i.k.v. gratis grondafstand in 

combinatie met het verlenen van een ondergronds recht van doorgang voor 

nutsvoorzieningen i.f.v. de verbetering van de hoek Schoolstraat - Kleine Schoolstraat 

binnen de aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de 

bestaande woning Schoolstraat 15. 

JURIDISCHE DIENST 

20. Procedure tot concessie van diensten m.b.t. bovengronds parkeren in stad Bree - 

Goedkeuring document "Omschrijving van de opdracht die zal leiden tot een 

concessieovereenkomst voor diensten “Smartparking Bree”" - Bekrachtiging aanschrijven 

van 3 ondernemingen 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het document ‘Omschrijving van de 

opdracht die zal leiden tot een concessieovereenkomst voor diensten “Smartparking Bree” 

‘ goed en bekrachtigt het aanschrijven van 3 ondernemingen i.k.v. de procedure tot 

concessie van diensten m.b.t. bovengronds parkeren in stad Bree. 

POLITIE/ BRANDWEER 

TIJDELIJKE POLITIEVERORDENINGEN (goedkeuring/ter kennisgeving) 

21. Tijdelijke politieverordening voor de tijdelijke afsluiting van het kruispunt Stadsplein/Grauwe 

Torenwal, van 10 t.e.m. 13 augustus 2020, wegens werken 

Van 10/08/2020 t.e.m. 13/08/2020 zal het kruispunt Stadsplein/Grauwe Torenwal 

afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Een omleiding wordt voorzien via de Parkstraat. 

Doorgaand verkeer, komende van Ter Rivierenwal, blijft steeds mogelijk. 

Van 10/08/2020 t.e.m. 13/08/2020 zal de rijrichting in de Parktstraat omgedraaid 

worden, richting Oudestraat. 

22. Tijdelijke politieverordening: Omleiding centrumwerken fase 1 

Tijdens fase 1 van de centrumwerken zal er gewerkt worden in de Hoogstraat, van de 

Stationswal tot aan de Meinestraat, aan de Meinestraat en aan de Augustijnerstraat. 

Gedurende deze fase van de centrumwerken zal er een omleiding voorzien worden via de 

Opitterstraat, waarbij deze toegangelijk wordt gemaakt voor doorgaand verkeer richting 

Hoogstraat.  

TIJDELIJKE WEGSIGNALISATIES 

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

Groenstraat 6 door Renotec op 08/07/2020 

Aan Renotec wordt de toestemming gegeven om op Groenstraat 6 werken in riool met 

toegang via deksel in rijweg uit te voeren van 08/07/2020. 

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

Meinestraat, Merisstraat, Hoogstraat door APK Group van 13/7/2020 t.e.m. 16/10/2020 

Aan APK Group wordt de toestemming gegeven om op Meinestraat, Merisstraat, 

Hoogstraat uitbreiding van het waterleidingsnet uit te voeren van 13/7/2020 t.e.m. 

16/10/2020. 
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25. Toelating voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg, zijnde 

Opitterpoort 6 door Vandijck Frank op 19/7/2020 van 14.00u tot 17.00u 

Aan Vandijck Frank wordt de toestemming gegeven om op Opitterpoort 6 een verhuislift 

en vrachtwagen op het voetpad en fietspad te plaatsen op 19/7/2020 van 14.00u tot 

17.00u. 

BURGERZAKEN 

26. Toekenning grafconcessie 

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum. 

27. Toekenning grafconcessie 

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum. 

28. Toekenning grafconcessie 

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum. 

29. Toekenning grafconcessie 

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum. 

30. Toekenning grafconcessie 

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum. 

31. Toekenning grafconcessie 

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum. 

32. Ambtshalve afvoering van een onderdaan ingeschreven te Bree 

Ambtshalve afvoering van een onderdaan ingeschreven te Bree en omdat hij sedert 

geruime tijd vertrokken is naar een onbekende bestemming en niet voldoet aan de 

voorwaarden voor tijdelijke afwezigheid. 

CULTUUR/ JEUGD/ SPORT 

33. Voorstel De Lijn - Oudejaarsnachtbussen 2020-2021 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel voor oudjaar en 

de kostprijs van de bussen (oudejaarsnacht 2020-2021). Dit onder voorbehoud, met 

betrekking tot de evoluties i.v.m. Covid-19. 

 

TECHNISCHE DIENST 

OVERHEIDSOPDRACHTEN 

34. Aankoop verdeelkasten - Goedkeuring aanvaarde factuur 

De opdracht "Aankoop verdeelkasten" werd door de budgetbeheerder toegewezen aan de 

firma OBEN BUILDING MACHINES NV, Spelverstraat 36B te 3740 Bilzen, tegen het 

nagerekende offertebedrag van € 1.837,87 incl. btw. Het college van burgemeester en 

schepenen aanvaardt de factuur ter betaling. 
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35. Kerk Tongerlo: Vogelwering aan de galmgaten - Goedkeuring aanvaarde factuur - 

2020/058/TD/RM 

De opdracht “Kerk Tongerlo: Vogelwering aan de galmgaten” werd door de 

budgetbeheerder toegewezen aan de firma Rentokil NV, Ingberthoeveweg 17 te 2630 

Aartselaar, tegen het nagerekende offertebedrag van € 3.562,12 incl. btw. Het college van 

burgemeester en schepenen aanvaardt de factuur ter betaling. 

36. Kolisboomstraat: Slopen van gebouwen + slopen werkhuis sporthal - Goedkeuring gunning 

en lastvoorwaarden - 2020/051/TD/RM 

Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van 

de prijs), zijnde THOLEN GROND- EN AFBRAAKWERKEN BVBA, Watermolenweg 4 te 3950 

Bocholt. 

 

 

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen, 

 

 

 

 

Algemeen directeur, 

Stefan Goclon 

Burgemeester 

Liesbeth Van der Auwera 

 

 

 

 

 

 

 


