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Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen 

 

 

maandag 30 september 2019 om 09u00 
 

 

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 september 

2019 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 23 

september 2019 goed. 

 

PERSONEELSZAKEN 

2. Aanwervingsprocedure Redder (Cv) in contractueel verband – 19u – Afsluiten 

selectieprocedure 

3. Aanvraag deeltijdse loopbaanonderbreking (1/5de) om medische redenen – Contractueel 

personeelslid 

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

openbaar gemaakt.  

4. Aanvraag deeltijdse loopbaanonderbreking (1/5de) in het kader van ouderschapsverlof – 

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

openbaar gemaakt.  

5. Aanstelling bepaalde duur contractueel verband – in de functie van administratief medewerker 

mobiliteit (Cv) – 28,5/38ste 

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

openbaar gemaakt.  

 

FINANCIËN 

AANVRAAG BUURTFEESTEN 

6. Buurtfeest Bewoners Residentie Kasteeldreef 

Goedkeuring voor het houden van een straatfeest door het buurtcomité van Bewoners 

Residentie Kasteeldreef op 21 september 2019. 

AGB 

7. Wijziging statuten AGB Bree – Goedkeuring 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel tot wijziging van de 

statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf goed welk ter goedkeuring zal voorgelegd 

worden aan de Gemeenteraad. 

8. Aanpassing prijssubsidiecoëfficient AGB Bree – Goedkeuring 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het  prijssubsidiereglement, 

vermeld in artikel 2, ten voordele van het AGB Bree. 

9. Budgetwijziging 1/2019 AGB Bree – Goedkeuring 

De budgetwijziging 1/2019 AGB wordt goedgekeurd. 

10. Fusieakte AGB Bree en NV De Augustijner – Goedkeuring 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de fusie zoals voorzien in het 

fusievoorstel en het ontwerp voor de notariële fusieakte goed. 

 

OMGEVING/ HUISVESTING/ OVERHEIDSGEBOUWEN/ MOBILITEIT 

BESLUITEN OMGEVING 

11. Een voorwaardelijk gunstig advies aan de Deputatie inzake het opvullen van de Groeve op 

locatie Meeuwerkiezel, kadastraal gekend als (afd. ) sectie A 126 X, (afd. ) sectie A 126 G2, 

(afd. 2) sectie B 373 G, (afd. 2) sectie B 374 F, (afd. 2) sectie B 375 D, (afd. 2) sectie B 

376 K en (afd. 2) sectie B 378 E, aangevraagd door Jos Heynickx namens H-INVEST NV 

Dossiernummer: 2019167 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019057984 

Beslissing: voorwaardelijk gunstig advies  

Inrichtingsnummer: 20180109-0053 
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Een voorwaardelijk gunstig advies aan de Deputatie inzake het opvullen van de Groeve op 

locatie Meeuwerkiezel, kadastraal gekend als (afd. ) sectie A 126 X, (afd. ) sectie A 126 G2, 

(afd. 2) sectie B 373 G, (afd. 2) sectie B 374 F, (afd. 2) sectie B 375 D, (afd. 2) sectie B 

376 K en (afd. 2) sectie B 378 E, aangevraagd door Jos Heynickx namens H-INVEST NV. 

  

12. Een aktename voor een melding van een zorgwoning, op locatie Solterveldstraat 7, kadastraal 

gekend als (afd. 5) sectie B 90 N2, aangevraagd door de heer Franciscus Moors 

Dossiernummer: 2019202 

Omgevingsloket nr.: OMV_2019119848 

Beslissing:  Aktename 

  

Een aktename voor een melding van een zorgwoning, op locatie Solterveldstraat 7, 

kadastraal gekend als (afd. 5) sectie B 90 N2, aangevraagd door de heer Franciscus Moors. 

 

EIGENDOMMEN 

13. Pachtoverdracht naar Weytjens Marc 

Goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen om de overdracht van de 

lopende pacht op naam van de vader van Weytjens Marc, inmiddels overleden, op naam 

van Weytjens Marc te zetten.   

 

MOBILITEIT 

14. Aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer m.b.t. gemeentewegen 

houdende algemene beschrijving voor de "Sint-Jobstraat" te Bree 

In de "Sint-Jobstraat" te Bree geldt de verkeersregeling zoals beschreven in het aanvullend 

verkeersreglement op de politie van het wegverkeer m.b.t. gemeentewegen. 

15. Aanvullend verkeersreglement op de politie van het wegverkeer m.b.t. gemeentewegen 

houdende algemene beschrijving voor de "Parkstraat" te Bree 

In de "Parkstraat" te Bree geldt de verkeersregeling zoals beschreven in het aanvullend 

verkeersreglement op de politie van het wegverkeer m.b.t. gemeentewegen. 

 

VARIA 

16. Deelname Nacht van de Duisternis op 12 oktober 2019 

Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan Fluvius om i.v.m. de 

campagne van de Bond Beter Leefmilieu op 12 oktober 2019 de openbare verlichting al 

om 19.00u in het nachtregime te schakelen. 

17. Algemene visie op het gebruik van verkeersspiegels – goedkeuring nota 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de nota, die gebruikt wordt als leidraad 

in het onderzoek bij vragen voor het plaatsen van verkeersspiegels, goed. 

18. Aanvraag Pasform (Sofie Janssen) - huur lokaal Ontmoetingscentrum - uitzondering op 

openingsuren van het Ontmoetingscentrum 



 

CBS Uittreksel - 4 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de afwijking op de openingsuren van het 

Ontmoetingscentrum goed voor Pasform. 

 

POLITIE/ BRANDWEER 

TIJDELIJKE WEGSIGNALISATIES 

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

Lambertusstraat door A.S.L.V. N.V. van 23/9/2019 tem 27/9/2019 

Aan ASLV wordt de toestemming gegeven om op Pater Lambertusstraat schilderwerken met 

hoogwerker uit te voeren van 23/9/2019 tot en met 27/9/2019. 

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

Bree door GWL van 07/10/2019 tot 18/10/2019 

Aan GWL wordt de toestemming gegeven om in de Bergstraat te Bree een uitbreiding LD / 

DL uit te voeren van 07/10/2019 tot 18/10/2019. 

 

BURGERZAKEN 

21. 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 

22. Huur Itterdal - 18-jarigen Opitter en Tongerlo - aanvraag uitzondering op de regel - 

beschouwing als feitelijke vereniging. 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming tot de huur van Itterdal mits 

naleving van de voorwaarden. 

 

INFO/ TOERISME 

EVENEMENTEN 

23. Gebruik van de tuin van het Ontmoetingscentrum (beshééfke) - start carnavalseizoen - Breese 

Ere Stadsprinsen 

Aan de Breese Ere Stadprinsen wordt de toestemming gegeven om gebruik te maken van 

de tuin van het Ontmoetingscentrum (beshééfke) om de start van het carnavalseizoen in te 

zetten. 

24. Aanvraag 5 jaar 't Kietelt VZW op 6 oktober 2019 
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Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor het organiseren van 

de viering van 5 jaar 't Kietelt VZW met bijhorende afwijking op de geluidsnormen op 6 

oktober 2019.  

25. Aanvraag autotocht Bree-Looi-Bree op 6 oktober 2019 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de autotocht Bree-Looi-

Bree van RAFFELmotorsport voor het passeren op grondgebied Bree op 6 oktober 2019. 

 

TECHNISCHE DIENST 

BESLISSINGEN EN OVERHEIDSOPDRACHTEN - LASTENBOEKEN EN AAN TE 

SCHRIJVEN FIRMA'S 

26. Kuilenstraat riolering en wegenis ereloon - goedkeuring gedeelte wegenis 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich akkoord met het voorstel om de 

opdracht voor het ontwerp van de wegenis Kuilenstraat toe te wijzen aan de laagste 

regelmatige inschrijver, Sweco Belgium nv, Arenbergstraat 13 bus 1 te 1000 Brussel. Het te 

verwachten ereloon voor het ontwerp van de wegenis bedraagt € 19 194,33 incl. BTW. 

 

VARIA 

TECHNISCHE DIENST 

27. Afschaffen markt op vrijdag 1 november 2019 

Op advies van de marktcommissie wordt de markt op 1 november 2019 eenmalig afgeschaft. 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen, 

 

Algemeen directeur, 

Stefan Goclon 

Burgemeester 

Liesbeth Van der Auwera 

 

 

 

 

 

 


