Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen

woensdag 3 juli 2019 om 10u00

Aanwezig:

Liesbeth Van der Auwera, Burgemeester
Rudi Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Schepenen
Katja Verheyen, Voorzitter BCSD
Jacques Leten, Lid
Stefan Goclon, Algemeen directeur

Verontschuldigd:

Mario Knippenberg, Schepen

Afwezig:

/

VERSLAG
1.

Goedkeuring notulen van het college van burgemeester en schepenen van 26 juni 2019

PERSONEELSZAKEN
2.

Aanvraag deeltijdse loopbaanonderbreking (1/5de) in het kader van ouderschapsverlof –
Contractueel personeelslid
Gelet op de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet
openbaar gemaakt.

3.

Beëindiging arbeidsovereenkomst onderling overleg in hoedanigheid van contractueel
personeelslid
Gelet op de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet
openbaar gemaakt.

4.

Beëindiging arbeidsovereenkomst in hoedanigheid van contractueel personeelslid
Gelet op de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet
openbaar gemaakt.
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5.

Aanstelling onbepaalde duur contractueel verband – in de functie van technisch assistent
(Dv) – 38/38ste
Gelet op de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet
openbaar gemaakt.

6.

Kennisneming besluit Algemeen Directeur dd. 27/06/2019: Aanstelling bepaalde duur
contractueel verband – in de functie van redder (Cv) – 38/38ste
Gelet op de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet
openbaar gemaakt.

7.

Voorstel tot aanstelling van een administratief medewerker secretariaat (Cv) – bepaalde
duur in contractueel verband – 28u30
Gelet op de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet
openbaar gemaakt.

8.

Vacantverklaring en vaststelling selectieprocedure van twee begeleiders buitenschoolse
opvang (Cv) in contractueel verband – 19u – via aanwervingsprocedure met aanleg
werfreserve

9.

Vacantverklaring en vaststelling selectieprocedure van een redder (Cv) in contractueel
verband – 19u – via aanwervingsprocedure met aanleg werfreserve

FINANCIËN
AANVRAAG BUURTFEESTEN
10. Buurtfeest Anjerstraat en Wiekerbeekstraat
Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door Anjerstraat en Wiekerbeekstraat op
17 augustus 2019
11. Buurtfeest Diamantstraat
Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door Diamantstraat op 12 juli 2019
12. Buurtfeest Boneputterveld
Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door Boneputterveld op 07 september
2019
13. Buurtfeest Toleikstraat
Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door Toleikstraat op 13 juli 2019
14. Buurtfeest Solterveldstraat
Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door Solterveldstraat op 07 juli 2019

OMGEVING/ HUISVESTING/ OVERHEIDSGEBOUWEN/ MOBILITEIT
15. Extra budget branden eikenprocessierups 2019 – Het budget is ontoereikend. Extra budget
te voorzien via de budgetwijziging 2019.
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BESLUITEN OMGEVING
16. Custers - bouwen van 2 woningen in HOB Dossiernummer: 201984
Omgevingsloket nr.: OMV_2019052341
Beslissing: Vergunning
het bouwen van twee eengezinswoningen in halfopen bebouwing, op locatie , kadastraal
gekend als (afd. 2) sectie A 27 E en (afd. 2) sectie A 79 V, aangevraagd door de heer Raf
Custers.

17. Het bouwen van een vrijstaande garage en een poolhouse, op locatie Boneputstraat 24,
kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 894 K2, aangevraagd door de heer Bart Meukens.
Dossiernummer: 201986
Omgevingsloket nr.: OMV_2019052776
Beslissing: Voorwaardelijk vergund
het bouwen van een vrijstaande garage en een poolhouse, op locatie Boneputstraat 24,
kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 894 K2, aangevraagd door de heer Bart Meukens.

18. RAGNAROK, op locatie ZIEPSTRAAT 1 en Ziepstraat , kadastraal gekend als (afd. 5) sectie
C 454 G, aangevraagd door mevrouw Marie Suylen voor de overname van een milieuvergunning 2e klasse dd. 22.12.2008
Dossiernummer: 2019137
Omgevingsloket nr.: OMV_2019079790
Beslissing: Ongegrond, niet rechtsgeldig
Inrichtingsnummer: 20190618-0068
RAGNAROK, op locatie ZIEPSTRAAT 1 en Ziepstraat , kadastraal gekend als (afd. 5) sectie
C 454 G, aangevraagd door mevrouw Marie Suylen.

19. Het inrichten van een opstelruimte voor wagens, op locatie Industrieterrein Kanaal-Noord
1191, en Industrieterrein Kanaal-Noord 1191, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie A 128
G, (afd. 1) sectie A 131 E, (afd. 1) sectie A 132 D, (afd. 1) sectie A 135 B, (afd. 1) sectie
A 138 D, (afd. 1) sectie A 145 B, (afd. 1) sectie A 151 A, (afd. 1) sectie A 154 D, (afd. 1)
sectie A 155 G, (afd. 1) sectie A 159 D, (afd. 1) sectie A 159/2, (afd. 1) sectie A 161 C,
(afd. 1) sectie A 163/2, (afd. 1) sectie A 163 D, (afd. 1) sectie A 165 C, (afd. 1) sectie A
176 S2, (afd. 1) sectie A 176 P2, (afd. 1) sectie A 177 G, (afd. 1) sectie A 177 K en (afd.
1) sectie A 1422 B, aangevraagd door de heer Jacobus Hubertus M Smeets en Robert
Mathieu R Smeets namens SMEETS & ZONEN NV.
Dossiernummer: 201974
Omgevingsloket nr.: OMV_2019005801
Beslissing: Voorwaardelijk vergund
Inrichtingsnummer: 20181127-0132
het inrichten van een opstelruimte voor wagens, op locatie Industrieterrein Kanaal-Noord
1191, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie A 128 G, (afd. 1) sectie A 131 E, (afd. 1) sectie
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A 132 D, (afd. 1) sectie A 135 B, (afd. 1) sectie A 138 D, (afd. 1) sectie A 145 B, (afd. 1)
sectie A 151 A, (afd. 1) sectie A 154 D, (afd. 1) sectie A 155 G, (afd. 1) sectie A 159 D,
(afd. 1) sectie A 159/2, (afd. 1) sectie A 161 C, (afd. 1) sectie A 163/2, (afd. 1) sectie A
163 D, (afd. 1) sectie A 165 C, (afd. 1) sectie A 176 S2, (afd. 1) sectie A 176 P2, (afd. 1)
sectie A 177 G, (afd. 1) sectie A 177 K en (afd. 1) sectie A 1422 B, aangevraagd door de
heer Jacobus Hubertus M Smeets en Robert Mathieu R Smeets namens SMEETS & ZONEN
NV.

20. Verandering en vernieuwing van bestaande inrichting, op locatie Kuilenstraat 80, kadastraal
gekend als (afd. 3) sectie A 22 A4 en (afd. 3) sectie A 22 P2, aangevraagd door de heer
Willem Jan Hendriks.
Dossiernummer: 201973
Omgevingsloket nr.: OMV_2019043330
Beslissing: Vergunning
Inrichtingsnummer: 20190401-0038
verandering en vernieuwing van bestaande inrichting, op locatie Kuilenstraat 80, kadastraal
gekend als (afd. 3) sectie A 22 A4 en (afd. 3) sectie A 22 P2, aangevraagd door de heer
Willem Jan Hendriks.

21. Kennisgeving besluiten burgemeester ivm kapping acuut gevaar
Besluit(en) van de burgemeester houdende toestemming tot het kappen van bomen
omwille van acuut gevaar word(t)(en) ter kennisgeving voorgelegd aan het College van
Burgemeester en Schepenen.
22. Kennisgeving besluit Agentschap Binnenlands Bestuur dd. 24 juni 2019 aangaande klacht
tegen de beslissing van de stad Bree over het plaatsen van afvalbakken op het pleintje
aan de Kanaalkom
Het besluit van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur dd 24 juni 2019 aangaande
klacht tegen de beslissing van de stad Bree over het plaatsen van afvalbakken op het
pleintje aan de Kanaalkom wordt ter kennisgeving voorgelegd aan het College van
Burgemeester en Schepenen. De klacht wordt verworpen.
23. Het verbouwen van hoeve Truyenhof met afbraak van een aantal bestaande bijgebouwen
en inrichten van parkeerterrein, op locatie Truyenhofstraat 1A, kadastraal gekend als (afd.
2) sectie A 538 G, (afd. 2) sectie A 541 H, (afd. 2) sectie A 541 K, (afd. 2) sectie A 542
H, (afd. 2) sectie A 543 T en (afd. 2) sectie A 650 H, aangevraagd door Annelies
Verheyen.
Dossiernummer: 201943
Omgevingsloket nr.: OMV_2019002932
Beslissing: Voorwaardelijk vergund
Inrichtingsnummer:
het verbouwen van hoeve Truyenhof met afbraak van een aantal bestaande bijgebouwen en
inrichten van parkeerterrein, op locatie Truyenhofstraat 1A, kadastraal gekend als (afd. 2)
sectie A 538 G, (afd. 2) sectie A 541 H, (afd. 2) sectie A 541 K, (afd. 2) sectie A 542 H,
(afd. 2) sectie A 543 T en (afd. 2) sectie A 650 H, aangevraagd door Annelies Verheyen.
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VARIA
24. Chiro-Vlaanderen : chirogroepen op bivak in onze gemeente - ter kennisgeving
Chirojeugd Vlaanderen maakt ons een lijst over van chirogroepen die komende
zomerperiode in Bree hun bivak zullen houden - ter kennisgeving

POLITIE/ BRANDWEER
TIJDELIJKE POLITIEVERORDENINGEN
25. Tijdelijke politieverordening voor avondmarkt / koopjesavond in Bree centrum en Ter
Rivierenwal wegens een evenement (Koopjesavond / Avondmarkt) op woensdag
17/07/2019
Op woensdag 17/07/2019 zal de Bree centrum en Ter Rivierenwal, worden afgesloten
voor alle verkeer voor een evenement.
26. Tijdelijke politieverordening Beek Leeft op 21 juli 2019
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft goedkeuring voor een tijdelijke
politieverordening voor Beek Leeft op 21 juli 2019.
27. Tijdelijke politieverordening Bree Live op 2 augustus 2019
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft goedkeuring voor een tijdelijke
politieverordening voor Bree Live op 2 augustus 2019.
28. Tijdelijke politieverordening Buurtfeest Zwaluwstraat

op 17 augustus 2019

Het College van Burgemeester en Schepenen geeft goedkeuring voor een tijdelijke
politieverordening voor Buurtfeest Zwaluwstraat op 17 augustus 2019.

TIJDELIJKE WEGSIGNALISATIES
29. Toelating voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg, zijnde
gewestwegen in Bree door Trafiroad NV van van 19/08/2019 tot 10/7/2020
Aan Trafiroad NV wordt de toestemming gegeven om op gewestwegen in Bree
fietsoversteken te plaatsen en thermoplastische wegmarkeringen te onderhouden
van 19/08/2019 tot 10/7/2020.
30. Toelating voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg, zijnde Sportlaan
te Bree door Group F op 01/07/2019
Aan Group F wordt de toestemming gegeven om op de Sportlaan in Bree een
hoogtewerker op weg te plaatsen voor werken aan GPS pyloon op 01/07/2019.
31. Toelating voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg, zijnde
Broekstraat Bree, door Van de Kreeke Wegenbouw NV van 26/6/2019 tot 19/07/2019
Aan Van de Kreeke Wegenbouw NV wordt de toestemming gegeven om in de Broekstraat
te Bree netuitbreiding uit te voeren van 26/6/2019 tot 19/07/2019.
32. Toelating voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg, zijnde Veestraat
door Nelis Wegenbouw van 8/7/2019 tem 12/7/2019

CBS Uittreksel - 5

Aan Nelis Wegenbouw wordt de toestemming gegeven om op de Veestraat
overkoppelingswerken riolering uit te voeren van 8/7/2019 tem 12/7/2019]; de werken
duren 5 werkdagen.
33. Toelating voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg, zijnde
Gruitroderkiezel 162 door Nelis Wegenbouw van 1/7/2019 tot en met 12/7/2019.
Aan Nelis Wegenbouw wordt de toestemming gegeven om op Gruitroderkizel 162
herstelling van de huisaansluiting riolering uit te voeren van [1/7/2019 tot en met
12/7/2019..De werken duren 5 werkdagen.

BURGERZAKEN
34. 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
35. Ambtshalve afvoering van een onderdaan ingeschreven te Bree
Ambtshalve afvoering van een onderdaan ingeschreven te Bree en omdat hij/zij
sedert geruime tijd vertrokken is naar een onbekende bestemming en niet voldoet aan de
voorwaarden voor tijdelijke afwezigheid

CULTUUR/ JEUGD/ SPORT
36. Projectsubsidie Zuidwerking
Toelage ontwikkelingshulp toe te kennen aan St Luke reach out foundation voor het
dienstjaar 2019 met de kredieten, voorzien in het goedgekeurde budget.

INFO/ TOERISME
37. Vraag van Practimed om tijdens de opening van het medisch centrum op 28 en 29
september een tent plaatsen op het braakliggend stuk waar voorheen het ziekenhuis
stond.
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor het plaatsen van een
tent op het braakliggend stuk naast het ziekenhuis op 28 en 29 september 2019.

EVENEMENTEN
38. Aanvraag marktstand C.V. de Kwaartsjeslummels voor de avondmarkt op 17 juli 2019
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft toestemming voor het organiseren van
de marktstand van C.V. de Kwaartsjeslummels op de avondmarkt van 17 juli 2019.
39. Aanvraag i.v.m. productionele uitwerking van Blaasmuziek op het Vrijthof op 21 juli 2019
Het College van Burgemeester en Schepenen geeft toestemming voor de praktiosche
organisatie van Blaasmuziek op het Vrijthof op 21 juli 2019.
40. Aanvraag toelating hondenwandeling van hondenschool De Trouwe Vriend op 18 augustus
2019
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Het College van Burgemeester en Schepenen geeft toestemming voor het organiseren van
de Hondenwandeling van hondenschool De Trouwe Vriend op 18 augustus 2019.

TECHNISCHE DIENST
BESLISSINGEN EN OVERHEIDSOPDRACHTEN - LASTENBOEKEN EN AAN TE
SCHRIJVEN FIRMA'S
41. Meeuwerkiezel fase 4 van Gerkenberg tot grens Meeuwen - werken – Verbreking van
gegunde opdracht
De plaatsingsprocedure voor Meeuwerkiezel fase 4 van Gerkenberg tot grens Meeuwen werken wordt stopgezet. De opdracht wordt niet betekend, de gunning wordt geannuleerd
en de procedure zal later opnieuw opgestart worden.

VARIA
TECHNISCHE DIENST
42. Toelating occasionele verkopen met niet-commercieel karakter op vrijdagmarkt op 2 of 9
of 30/08/2019 door Oksana Grochocki, kandidate Miss Limburg
De burgemeester geeft de toelating aan Oksana Grochocki, kandidate Miss Limburg, om
op de vrijdagmarkt van van 2 of 9 of 30/08/2019 (max. : 1X) occasioneel steunkaarten
en info te verkopen voor de Miss Limburg verkiezing.
43. Erkenning als manifestatie om het leven in de gemeente te promoten: Avondmarkt /
Koopjesavond op 17/07/2019.
Het college van Burgemeester en schepenen erkent de Avondmarkt/Koopjesavond als
manifestatie om het leven in de gemeente te promoten. Handelaars, verenigingen van Bree
en marktkramers op uitnodiging mogen aan deze manifestatie deelnemen.
Namens het college van burgemeester en schepenen,
Algemeen directeur,
Stefan Goclon

Burgemeester
Liesbeth Van der Auwera
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