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Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen

maandag 30 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 23 augustus 
2021

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 23 
augustus 2021 goed.

PERSONEELSZAKEN

2. Aanwervingsprocedure Mobiliteitsambtenaar (Bv) in contractueel verband – 38u – Aanstelling 
selectiecommissie

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

3. Aanvraag onbetaald verlof  – Contractueel 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 Tulpenlaan op 5/09/2021

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van het 
straatfeest door het buurtcomité van Tulpenlaan op 5/09/2021 en geeft goedkeuring voor 
de toelage straatfeest.

5. Buurtfeest Wiekerbeekstraat op 12 augustus 2021

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de organisatie van een 
buurtfeest door het buurtcomité van Wiekerbeekstraat  op 12 augustus 2021 en geeft 
goedkeuring voor de toelage.

OMGEVING/ HUISVESTING/ OVERHEIDSGEBOUWEN/ MOBILITEIT

BESLUITEN OMGEVING

6. OMV 2021083415 - Een weigering voor Grondwaterwinning op een akker voor het gebruik 
van beregening van akkerbouwgewassen, op locatie 't Hasseltkiezel z/n, kadastraal gekend 
als (afd. 4) sectie B 2 C7, aangevraagd door de heer Hubert Breukers.

Dossiernummer: 2021124
Omgevingsloket nr.: OMV_2021083415
Beslissing:  Weigering
Inrichtingsnummer: 20210104-0012

Een weigering voor Grondwaterwinning op een akker voor het gebruik van beregening van 
akkerbouwgewassen., op locatie 't Hasseltkiezel z/n, kadastraal gekend als (afd. 4) sectie B 
2 C7, aangevraagd door de heer Hubert Breukers.

7. OMV 2021068266 - Een weigering voor het bouwen van een paardenstal met bijhorende 
hooiopslag en het verwijderen van een tuinberging, op locatie Herenstraat 71 en 
Panhovenstraat 36, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 1342/2 D en (afd. 1) sectie B 
1342 L, aangevraagd door peter smolders namens ALPEAU BVBA.

Dossiernummer: 2021102
Omgevingsloket nr.: OMV_2021068266
Beslissing:  Weigering

Een weigering voor het bouwen van een paardenstal met bijhorende hooiopslag en het 
verwijderen van een tuinberging, op locatie Herenstraat 71 en Panhovenstraat 36, kadastraal 
gekend als (afd. 1) sectie B 1342/2 D en (afd. 1) sectie B 1342 L, aangevraagd door peter 
smolders namens ALPEAU BVBA.

8. OMV 2021096316 - Een omgevingsvergunning voor plaatsen van een winterterras, op 
locatie Vrijthof 6, 7, 8 en 9, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 378 E, (afd. 1) sectie 
B 378 F, (afd. 1) sectie B 379 C en (afd. 1) sectie B 380 P, aangevraagd door mevrouw 
Liesbeth Van der Auwera.

Dossiernummer: 2021142
Omgevingsloket nr.: OMV_2021096316
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
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Een omgevingsvergunning voor plaatsen van een winterterras, op locatie Vrijthof 6, 7, 8 en 
9, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 378 E, (afd. 1) sectie B 378 F, (afd. 1) sectie B 
379 C en (afd. 1) sectie B 380 P, aangevraagd door mevrouw Liesbeth Van der Auwera.

9. OMV 2021057994 - Een omgevingsvergunning voor het creëren van 1 lot, op locatie 
Spilstraat 12, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie B 21 F, (afd. 5) sectie B 21 E en (afd. 
5) sectie B 34 P, aangevraagd door Mathieu Rutten.

Dossiernummer: 202111V
Omgevingsloket nr.: OMV_2021057994
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
 
Een omgevingsvergunning voor het creëren van 1 lot, op locatie Spilstraat 12, kadastraal 
gekend als (afd. 5) sectie B 21 F, (afd. 5) sectie B 21 E en (afd. 5) sectie B 34 P, 
aangevraagd door Mathieu Rutten.

10. OMV 2021046977 - Een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een 
ééngezinswoning en een garage, op locatie Genastraat 24, kadastraal gekend als (afd. 3) 
sectie B 158 N en (afd. 3) sectie B 158 R, aangevraagd door de heer Pieter Vaneygen.

Dossiernummer: 202197
Omgevingsloket nr.: OMV_2021046977
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
 
Een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een ééngezinswoning en een garage, op 
locatie Genastraat 24, kadastraal gekend als (afd. 3) sectie B 158 N en (afd. 3) sectie B 
158 R, aangevraagd door de heer Pieter Vaneygen.

11. OMV 2021069817 - Een omgevingsvergunning voor het creëren van 2 loten, wijziging 
vergunde verkaveling, op locatie Hansweg , kadastraal gekend als (afd. 2) sectie B 578 H, 
aangevraagd door mevrouw Philomena Pinxten.

Dossiernummer: 202116V
Omgevingsloket nr.: OMV_2021069817
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
 
Een omgevingsvergunning voor het creëren van 2 loten, wijziging vergunde verkaveling, op 
locatie Hansweg , kadastraal gekend als (afd. 2) sectie B 578 H, aangevraagd door mevrouw 
Philomena Pinxten.

12. OMV 2021055270 - Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een overdekt terras, 
op locatie Kerkhofstraat 2 en 2A, kadastraal gekend als (afd. 4) sectie A 472 P, 
aangevraagd door de heer Eddy Bollen.

Dossiernummer: 2021101
Omgevingsloket nr.: OMV_2021055270
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
Inrichtingsnummer: 
 
Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een overdekt terras, op locatie Kerkhofstraat 
2 en 2A, kadastraal gekend als (afd. 4) sectie A 472 P, aangevraagd door de heer Eddy 
Bollen.
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13. OMV 2021085929 - Een omgevingsvergunning voor vergroten van een dakuitbouw, op 
locatie Tulpenlaan 15, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie C 333 L20, aangevraagd door 
de heer Dennis Kessels en mevrouw Esther Heylen.

Dossiernummer: 2021128
Omgevingsloket nr.: OMV_2021085929
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
Inrichtingsnummer: 
 
Een omgevingsvergunning voor vergroten van een dakuitbouw, op locatie Tulpenlaan 15, 
kadastraal gekend als (afd. 1) sectie C 333 L20, aangevraagd door de heer Dennis Kessels 
en mevrouw Esther Heylen.

JURIDISCHE DIENST

14. Ontwikkeling sportzone Sportlaan en scholencampussite Rode Kruislaan –overheidsopdracht 
voor dienstenprefinanciering, advies en trajectbegeleiding bij één of meerdere 
gebiedsontwikkelingsproject(en)

15. van de stad Bree (Projectbureau): Selectie van de kandidaten.

Maatschap SWECO- NUHMA,  met adres te  1000 Brussel, Arenbergstraat 13 bus 1 wordt 
geselecteerd als (enige) kandidaat om deel te nemen aan het verdere verloop van de 
overheidsopdracht "prefinanciering, advies en trajectbegeleiding bij één of meerdere 
gebiedsontwikkelingsproject(en) van de stad Bree". 
Er zal een verzoek tot indiening van een offerte worden overgemaakt aan voormelde 
Maatschap.

POLITIE/ BRANDWEER

TIJDELIJKE POLITIEVERORDENINGEN (goedkeuring/ter kennisgeving)

16. Tijdelijke politieverordening voor afsluiting van de Boneputstraat wegens markt op 
24/9/2021 tussen 9 en 21u

Op 24/9/2021 tussen 9 en 21u zal de Boneputstraat, tussen de kruisingen met 
Boneputterveld en Meeuwerkiezel worden afgesloten voor alle verkeer voor een markt + 
parkeerzone. 

17. Tijdelijke politieverordening voor afsluiten van de Tulpenlaan wegens straatfeest op 
5/9/2021 tussen 12 en 20u.

Op 5/9/2021 tussen 12 en 20u zal de Tulpenlaan, tussen Gruitroderkiezel en Pater 
Coninxlaan worden afgesloten voor alle verkeer voor een straatfeest. 

18. 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: aanpassing

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. 
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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
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

INFO/ TOERISME/COMMUNICATIE/EVENEMENTEN/PARKEREN

EVENEMENTEN

19. Kienvergunning VBS Don Bosco Gerdingen

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan VBS Don Bosco 
Gerdingen voor het houden van een kienavond op 8 oktober 2021.

20. Aanvraag Welzijnsschakels komt naar je toe! op 13 september 2021

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van 
Welzijnsschakels komt naar je toe! en het gebruik van het park van de Dekenij in de 
Vaesstraat op 13 september 2021. 

21. Aanvraag Whisky & Spirits festival op 21 november 2021

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van 
Whisky & Spirits festival op 21 november 2021. 

22. Aanvraag Dagdisco Outdoor op 28 augustus 2021 - goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van 
Dagdisco Outdoor op 11 september 2021. 

23. Aanvraag Poëzie op de Kluis op 24 september 2021

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van 
Poëzie op de Kluis op 24 september 2021. 

TECHNISCHE DIENST

OVERHEIDSOPDRACHTEN

24. Kleine netuitbreiding Kapelstraat 4 - Goedkeuring uitvoering opdracht en raming

Project "Kleine netuitbreiding Kapelstraat 4" te aanvaarden, en cvba Fluvius te verzoeken 
als opdrachtgevend bestuur al het nodige te doen voor de uitvoering van die 
opdracht mits naleving van de wetgeving inzake de overheidsopdrachten. Goedkeuring 
wordt verleend aan de raming van Fluvius voor € 15.797,40 incl. BTW (0 % 
BTW), aandeel Stad Bree wordt geprefinancierd door Fluvius voor een bedrag van 11.848,
05 € (0% BTW). Deze uitgaven zullen gefinancierd worden via het rioleringsfonds.
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25. Inventarisatie van de erfgoedwaarde begraafplaats Bree centrum en het opstellen van een 
toekomstvisie - Goedkeuring verrekening

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 1 van de opdracht “Inventarisatie van de 
erfgoedwaarde begraafplaats Bree centrum en het opstellen van een toekomstvisie” voor 
het totaal bedrag in meer van € 280,00 excl. btw of € 338,80 incl. 21% btw.

ADVIEZEN TECHNISCHE DIENST AANGAANDE DE AANVRAAG AANLEG 
NUTSLEIDINGEN

26. Aanvraag toelating aanleg nutsvoorzieningen in de Hillenstraat - goedkeuring.

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

GEBOUWENBEHEER

27. Flambeeuw'ke: Vernieuwen bakgoot voorgevel – Goedkeuring aanvaarde factuur

Deze opdracht werd door de budgetbeheerder toegewezen aan de firma Dakwerken Stefan 
Franken, Bedrijfsweg 15 te 3960 Bree, tegen het nagerekende offertebedrag van € 
5.505,50 incl. btw.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Algemeen directeur,
Stefan Goclon
#$ondertekening2$#

#$stempel$#

Burgemeester
Liesbeth Van der Auwera
#$ondertekening1$#


