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Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen

maandag 30 november 2020 om 08u45

Aanwezig: Liesbeth Van der Auwera, Burgemeester

Mario Knippenberg, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Schepenen

Katja Verheyen, Voorzitter BCSD

Stefan Goclon, Algemeen directeur

Verontschuldigd: Rudi Cober, Schepen

Afwezig: /

VERSLAG

1. Goedkeuring notulen van het college van burgemeester en schepenen van 23 november 2020

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 23 
november 2020 goed.

PERSONEELSZAKEN

2. Vacantverklaring en vaststelling selectieprocedure van een technisch assistent containerpark (Dv) 
in contractueel verband – 30u24 – via aanwervingsprocedure met aanleg werfreserve

Er wordt een contractuele betrekking (30u24) voor technisch assistent containerpark (Dv) bij wijze 
van aanwerving opengesteld onder de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, vastgesteld in de 
Rechtspositieregeling volgens de artikelen 6 tem 8.

3. Vacantverklaring en vaststelling selectieprocedure van een deskundige burgerzaken (Bv) in 
contractueel verband – 38u – via aanwervingsprocedure met aanleg werfreserve

Er wordt een contractuele/statutaire betrekking (38u) voor deskundige burgerzaken (Bv) bij wijze 
van aanwerving opengesteld onder de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, vastgesteld in de 
Rechtspositieregeling volgens de artikelen 6 tem 8.

4. Goedkeuring functiebeschrijving Deskundige burgerzaken (Bv)

Goedkeuring van de functiebeschrijving voor Deskundige burgerzaken (Bv)

5. Aanstelling onbepaalde duur contractueel verband – in de functie van technisch assistent 
groendienst (Dv) – 38/38ste 

Gelet op de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet 
openbaar gemaakt. 
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6. Waarneming hogere functie – in de functie van diensthoofd burgerzaken (Bx) – 38/38ste 

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

7. Verlofregeling 2021 – Alle diensten

Het college van burgemeester en schepenen keurt de 'Verlofregeling 2021 – Alle diensten' goed.

FINANCIËN
AGB

8. Corona-toelage AGB 2020 en prijssubsidie - Goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen geeft principiële goedkeuring aan de corona-toelage 
AGB 2020 en prijssubsidie.

9. Borgstelling voor lening AGB

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de gevraagde 
borgstelling van 1.000.000 € vanwege de stad Bree.

OMGEVING/ HUISVESTING/ OVERHEIDSGEBOUWEN/ MOBILITEIT
BESLUITEN OMGEVING

10. Verdeling huisvuilzakken aan scholen en kerkfabrieken 2020

Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om ook dit schooljaar gratis een 
aantal rollen huisvuilzakken toe te kennen aan de Breese scholen en parochies.

11. Projectaanvragen Preventiefonds Limburg.net 2020

De stad Bree zal via het Preventiefonds bij Limburg.net een aanvraag doen voor het bekomen van 
een tussenkomst in de kosten voor afvalpreventieprojecten.

12. Een gunstig advies aan de POVC inzake de bijstelling van milieuvoorwaarden, op locatie 
Industrieterrein Kanaal-Noord, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie A 123 B, (afd. 1) sectie A 124 
D, (afd. 1) sectie A 125 B, (afd. 1) sectie A 127 C, (afd. 1) sectie A 128 F, (afd. 1) sectie A 128 G, 
(afd. 1) sectie A 128 E, (afd. 1) sectie A 135 B, (afd. 1) sectie A 145/2 B, (afd. 1) sectie A 145/2 A, 
(afd. 1) sectie A 154 B, (afd. 1) sectie A 159 B, (afd. 1) sectie A 176 M2, (afd. 1) sectie A 176 L2, 
(afd. 3) sectie A 255 P, (afd. 3) sectie A 255 H en (afd. 3) sectie A 255 R, aangevraagd door Joan 
Deckers namens AQUAFIN NV NV

Dossiernummer: 2020229
Omgevingsloket nr.: OMV_2020112840
Beslissing: Gunstig advies
Inrichtingsnummer: 20171127-0004
 
Een gunstig advies aan de POVC inzake de bijstelling van milieuvoorwaarden, op locatie 
Industrieterrein Kanaal-Noord , kadastraal gekend als (afd. 1) sectie A 123 B, (afd. 1) sectie A 
124 D, (afd. 1) sectie A 125 B, (afd. 1) sectie A 127 C, (afd. 1) sectie A 128 F, (afd. 1) sectie A 
128 G, (afd. 1) sectie A 128 E, (afd. 1) sectie A 135 B, (afd. 1) sectie A 145/2 B, (afd. 1) sectie A 
145/2 A, (afd. 1) sectie A 154 B, (afd. 1) sectie A 159 B, (afd. 1) sectie A 176 M2, (afd. 1) sectie 
A 176 L2, (afd. 3) sectie A 255 P, (afd. 3) sectie A 255 H en (afd. 3) sectie A 255 R, aangevraagd 
door Joan Deckers namens AQUAFIN NV NV.

13. Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning met aanpalende carport, 
op locatie Sint-Jozefstraat 28, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie B 146 E, (afd. 5) sectie B 173 G 
en (afd. 5) sectie B 173 H, aangevraagd door de heer Wilhelmus Veugelers

Dossiernummer: 2020162
Omgevingsloket nr.: OMV_2020099512
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Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
 
Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning met aanpalende 
carport, op locatie Sint-Jozefstraat 28, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie B 146 E, (afd. 5) 
sectie B 173 G en (afd. 5) sectie B 173 H, aangevraagd door de heer Wilhelmus Veugelers.

14. Een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van bestaande loods 3, het bouwen van een nieuwe 
open loods en de verbouwing van loods 1 + 2 + sloop van constructies, op locatie Industrieterrein 
Vostert 1107, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie B 652 A2, (afd. 2) sectie B 652 B2, (afd. 2) 
sectie B 652 Z en (afd. 2) sectie B 652 E2, aangevraagd door Dirk Thaens namens DATSIT BVBA, 
de heer Dirk Thaens en Dirk Thaens namens GEERITS CONSTRUCTIE NV

Dossiernummer: 2020138
Omgevingsloket nr.: OMV_2020066100
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund
Inrichtingsnummer: 20200618-0006
 
Een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van bestaande loods 3, het bouwen van een 
nieuwe open loods en de verbouwing loods 1 + 2 + sloop van constructies, op locatie 
Industrieterrein Vostert 1107, kadastraal gekend als (afd. 2) sectie B 652 A2, (afd. 2) sectie B 
652 B2, (afd. 2) sectie B 652 Z en (afd. 2) sectie B 652 E2, aangevraagd door Dirk Thaens 
namens DATSIT BVBA, de heer Dirk Thaens en Dirk Thaens namens GEERITS CONSTRUCTIE 
NV.

15. Een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda, op locatie Barrierstraat 54, 
kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 561 P, aangevraagd door Erwin Goossens

Dossiernummer: 2020183
Omgevingsloket nr.: OMV_2020112423
Beslissing:  Vergunning

Een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda, op locatie Barrierstraat 54, 
kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 561 P, aangevraagd door Erwin Goossens.

16. Een omgevingsvergunning voor het afbreken van een bestaande woning en het bouwen van een 
ééngezinswoning, op locatie Meinestraat 12, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 438 B, 
aangevraagd door Daniel Saenen en Carine Pergens.

Dossiernummer: 2020145
Omgevingsloket nr.: OMV_2020090345
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund 

Een omgevingsvergunning voor het afbreken van een bestaande woning en het bouwen van 
een ééngezinswoning, op locatie Meinestraat 12, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie B 438 B, 
aangevraagd door Daniel Saenen en Carine Pergens.

17. Een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda, op locatie Cobbenberg 18, 
kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 335 F, aangevraagd door de heer Dave Bamps

Dossiernummer: 2020198
Omgevingsloket nr.: OMV_2020121992
Beslissing:  Voorwaardelijk vergund

Een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda, op locatie Cobbenberg 18, 
kadastraal gekend als (afd. 2) sectie A 335 F, aangevraagd door de heer Dave Bamps.

18. Een weigering voor de nieuwbouw van een paardenstal met bijhorende hooiopslag, 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: 202081
Omgevingsloket nr.: OMV_2020040256
Beslissing:  Weigering
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Een weigering voor de nieuwbouw van een paardenstal met bijhorende hooiopslag, 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.
 

EIGENDOMMEN

19. Graevenveld - Reglement verkoop gemeentelijke percelen (woonstverplichting): verzoek tot 
ontheffing betalen forfaitaire schadevergoeding

Het college van burgemeester en schepenen stelt de eigenaar van het pand gelegen Saffierstraat 
12 te 3960 Bree, niet vrij tot het betalen van de boete inzake navolging van het reglement inzake 
verkoop gemeentelijke bouwpercelen.

MOBILITEIT

20. Opstraat: Maatregel ter verbetering van de oversteekbaarheid

Stad Bree voorziet twee zebrapaden in de Opstraat, ter verbetering van de oversteekbaarheid. 

VARIA

21. GRIP (Groep voor Ruimtelijke Integratie van Projecten) - Aanstelling van de leden

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanstelling van de leden van GRIP (Groep 
voor Ruimtelijke Integratie van Projecten) goed.

22. Opmaak gemeentelijk bodemerosieplan - Goedkeuring gunningsverslag

Op opmaak van het gemeentelijk bodemerosieplan wordt gegund aan De Watering Sint-Truiden.

23. Oproep Limburg.net m.b.t. kandidaatstelling voor overstap naar integrale 'Optimo-inzamelsysteem' 
vanaf 2022

Het college van burgemeester en schepenen gaat in op de oproep van Limburg.net inzake de 
overstap naar het integrale ‘Optimo-inzamelsysteem’ vanaf 2022.

JURIDISCHE DIENST

24. Raad voor Vergunningenbetwistingen rolnr. 1819-RvVb-0974-A: Verzoekschrift tot vernietiging van 
het besluit van college van burgemeester en schepenen van 22 juni 2020 tot weigering van 
opname in het vergunningenregister m.b.t. de constructie gelegen te Bree, 1e Afd., sectie C, nr. 
928; ingediend door dhr. en mevr. Di Marco-Winkels – Antwoordnota

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verzoekschrift tot vernietiging 
van het besluit van college van burgemeester en schepenen van 22 juni 2020 en keurt de 
antwoordnota goed.

POLITIE/ BRANDWEER
TIJDELIJKE WEGSIGNALISATIES

25. Toelating voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg, zijnde Meeuwerkiezel 
61A door Dhr. en Mevr. Iser - Verheyen van 23/11/2020 tot 11/12/2020

Aan Dhr. en Mevr. Iser - Verheyen wordt de toestemming gegeven om op Meeuwerkiezel 61A de 
plaatsing van een kraanwagen, betonpomp en een betonmixer op het fietspad uit te voeren tussen 
23/11/2020 en 11/12/2020.

26. Toelating voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg, zijnde Meeuwerkiezel 88 
door Nelis Wegenbouw tussen 23/11/2020 en 27/11/2020
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Aan Nelis Wegenbouw wordt de toestemming gegeven om op Meeuwerkiezel 88 werken in het 
fietspad uit te voeren van tussen 23/11/2020 en 27/11/2020.

27. Toelating voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg, zijnde grondgebied Bree 
door Krinkels NV Londerzeel van 1/1/2021 tot en met 31/12/2021

Aan Krinkels NV Londerzeel wordt de toestemming gegeven om op grondgebied Bree mobiele 
onderhoudswerken op gewestwegen uit te voeren van 1/1/2021 tot en met 31/12/2021.

28. Toelating voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg, zijnde grondgebied Bree 
door Farmac Bvba van 1/1/2021 tot en met 31/12/2021

Aan Farmac Bvba wordt de toestemming gegeven om op grondgebied Bree dringende werken aan 
nutsleidingen uit te voeren van 1/1/2021 tot en met 31/12/2021.

29. Toelating voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie op de openbare weg, zijnde Rodekruislaan en 
Niskensstraat door Geosonda van 30/11/2020 tot en met 1/12/2020

Aan Geosonda wordt de toestemming gegeven om op Rodekruislaan en Niskensstraat 
proefboringen uit te voeren op 30/11/2020 en 1/12/2020.

BURGERZAKEN

30. 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.

31. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum.

32. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum.

33. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum.

34. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum.

35. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum.

36. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum.

37. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum.

38. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum.

39. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum.

40. Toekenning grafconcessie
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Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum.

41. Toekenning grafconcessie

Toekenning grafconcessie op de begraafplaats van Bree-Centrum.

CULTUUR/ JEUGD/ SPORT

42. NOTA: 10.000 stappen, ook in Bree

Het college van burgemeester en schepenen gaat er mee akkoord a.d.h.v. de ondertekening van 
een engagementsverklaring, dat de sportdienst intekent op het project "elke stap telt" en dit 
zichtbaar wordt in het straatbeeld van stad Bree.

INFO/ TOERISME/COMMUNICATIE/EVENEMENTEN/PARKEREN
EVENEMENTEN

43. Aanvraag gebruik Hof van de Deken voor multicultureel Food Truck festival in mei 2021

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het gebruik van Hof van de 
Deken voor de organisatie van een multicultureel Food Truck festival in mei 2021 onder 
voorwaarde van het indienen van de gevraagde info door de organisator aan het 
evenementenloket en onder voorwaarde van de corona maatregelen die gelden op datum van de 
activiteit.      

TECHNISCHE DIENST
OVERHEIDSOPDRACHTEN

44. Leveren en plaatsen van schouwvoering en ventilator kerk Tongerlo – Goedkeuring 
lastvoorwaarden, gunningswijze en aanvaarde factuur

Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en gunning voor 'Leveren en plaatsen van 
schouwvoering en ventilator kerk Tongerlo' aan de firma PeetersCV.

45. Plaatsing van een basketpaal Graevenveld - Perceel 1 (Uitsluitend levering van materiaal te Bree, 
Technische Dienst Toekomststraat 8, loswerk door Technische Dienst Bree) – Goedkeuring 
aanvaarde factuur

Goedkeuring gunning voor levering van een basketpaal voor speelterrein Graevenveld aan de 
firma Belomax.

46. Aankoop extra laptops dienst ICT  - Goedkeuring gunning

De opdracht “Aankoop extra laptops dienst ICT" wordt gegund aan Centralpoint (c-smart), 
Nieuwlandlaan 111/203 te 3200 Aarschot.

47. Jaarlijkse Office 365 E3 licenties - Goedkeuring verlenging

De verlenging van de jaarlijkse Office 365 E3 licenties wordt goedgekeurd.

48. Wegenis en riolering Bree centrum en kleine ring: CENTRUMSTRATEN - Goedkeuring verrekening 
1

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 1 van de opdracht “Wegenis en riolering Bree 
centrum en kleine ring: CENTRUMSTRATEN” voor het totaal bedrag in meer van € 36.812,95 excl. 
btw of € 44.543,67 incl. 21% btw (€ 7.730,72 Btw medecontractant).

49. Aankoop kiezel, grind en zand 2020 – Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), 
zijnde GOIJENS RECYCLING NV, Industrieterrein Kanaal Noord 1150 te 3960 Bree.
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ADVIEZEN TECHNISCHE DIENST AANGAANDE DE AANVRAAG AANLEG 
NUTSLEIDINGEN

50. Aanvraag toelating aanleg nutsvoorzieningen op het Itterplein - Goedkeuring

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating onder voorwaarden tot de aanleg van 
nutsvoorzieningen op het Itterplein.

GEBOUWENBEHEER

51. Bibliotheek: Energieduurzaamheid verhogen door het vervangen van de ramen - Goedkeuring 
verrekening

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 1 van de opdracht “Bibliotheek: 
Energieduurzaamheid verhogen door het vervangen van de ramen” voor het totaal bedrag in meer 
van € 636,00 excl. btw of € 769,56 incl. 21% btw (€ 133,56 Btw medecontractant). 

52. Bibliotheek: Energieduurzaamheid verhogen door het vervangen van de ramen - Aanvraag en 
kennisstelling vrijgave borgtocht

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag en kennisstelling vrijgave 
borgtocht inzake ‘Energieduurzaamheid verhogen door het vervangen van de ramen - Bibliotheek’, 
goed.

VARIA
TECHNISCHE DIENST

53. ADVIES: asfalteren fietspad Galgenbergstraat

Het college van burgemeester volgt het advies van de technische dienst om, na opmaak van een 
staat van bevinding, het fietspad in de Galgenbergstraat te asfalteren.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Algemeen directeur,
Stefan Goclon
#$ondertekening2$#

#$stempel$#

Burgemeester
Liesbeth Van der Auwera
#$ondertekening1$#
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