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Besluitenlijst college van burgemeester en schepenen 

 
 

Woensdag 6 februari 2019 om 10.30 uur 
 

AANWEZIG 

Liesbeth Van der Auwera (burgemeester), Mario Knippenberg, Michel Theunissen, Rudi Cober,  Jo 
Vandersteegen, Katja Verheyen (schepenen) en Stefan Goclon (algemeen directeur)  wegens 
afwezigheid vervangen door Rik van de Konijnenburg (waarnemend algemeen directeur). 
 

 

 Goedkeuring notulen college van burgemeester en schepenen dd. 30 januari 2019 
 

1 PERSONEELSZAKEN 

1.1 Goedkeuring wijziging organogram. 

1.2 Kennisgeving: doorverwijzing Medex. 

 

2 FINANCIËN 

2.1 Buurtfeesten: 

2.1.1 Barrierstraat – aanpassing datum. 

 

3 OMGEVING/ HUISVESTING / OVERHEIDSGEBOUWEN / MOBILITEIT 

3.1 Besluiten Omgeving 

3.1.1 Een aanvraag (GECOMBINEERD) voor bouwen van een degustatieruimte en cuverie bij 

een wijngaard gelegen te Bree, Een omgevingsvergunning voor: bouwen van een 

degustatieruimte en cuverie bij een wijngaard (2018202) 

3.1.2 Een aanvraag voor omvormen en uitbreiden van een onafgewerkte woning tot 3 

appartementen en het aanbouwen van een gebouw met 6 woongelegenheden 

gelegen te Bree, Een omgevingsvergunning voor: omvormen en uitbreiden van een 

onafgewerkte woning tot 3 appartementen en het aanbouwen van een gebouw met 

6 woongelegenheden (2018174) 

3.1.3 Een aanvraag voor kappen van een boom gelegen te Bree.Een omgevingsvergunning 

voor: kappen van een boom (2018224) 

3.1.4 Een weigering aktename voor uitbreiden van de woning gelegen te Bree.(20196) 
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Een ongunstig advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar inzake de aanvraag 

tot omgevingsvergunning voor regularisatie van handelspand met appartementen 

naar appartementen gelegen te Bree (2018177) 

3.1.5 Aanschrijving aangelanden i.v.m. inname openbaar bos: 

(Het betreft hier het bufferbos tussen het IT Vostert en de Berkenlaan.  Enkele bewoners 
van de Berkenlaan hebben dit al jaren in gebruik als toegang, als stapelplaats voor 
allerhande materialen, brandhout of afval, als kippenweide,… Dit is niet toegelaten volgens 
het Bosdecreet.  We ontvingen een schrijven van het Agentschap voor Natuur en Bos met 
verzoek tot  tussenkomst van de stad.  ANB kan dit bos niet exploiteren.  Er staan tevens 
enkele bomen tussen die dood hout bevatten of zelfs afgestorven zijn.  Ten gevolge van de 
innames kan hier niet aan gewerkt worden.  Hierdoor is op termijn schade te verwachten.  
Aan het Schepencollege wordt gevraagd of we de aangelanden mogen aanschrijven met 
het verzoek om alles op te ruimen.) 

3.1.6 Besluit van het college van burgemeester en schepenen tot opstarten 

administratieve lus en openbaar onderzoek voor bouwen van een industriehal met 

kantoor en conciërgewoning en aanleg terrein gelegen te Bree. (2018221) 

3.1.7 Een aanvraag van vergunning muziekactiviteit:  

(De afwijking op de geluidsnormen voor het spelen van muziek op deze activiteiten 
wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het schepencollege.) 

3.1.7.1 Back On Stage’ in de Sporthal te Bree op vrijdag 5 en zaterdag 6 april 2019; 

 (De afwijking op de geluidsnormen voor het spelen van muziek op deze activiteiten wordt ter 
goedkeuring voorgelegd aan het schepencollege.) 
 

3.2 Varia Omgeving: 

 Beslissing van de Vlaamse Overheid inzake de aanvraag voor het verkrijgen van een 
omgevingsvergunning AQUAFIN NV NV gevestigd te Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar voor 
renovatie duiker onder Zuid-Willemsvaart Bree gelegen te Bree (2018186) verlenen van 
een voorwaardelijke omgevingsvergunning. 

 Schrijven WBE St-Michiel inzake de melding van bestrijding van zwarte kraai, ekster, kauw, 
gaai of spreeuw – ter kennisgeving    

 toezicht : schrijven Infrax inzake overtreding milieuwetgeving (niet aansluiten op 
ontkoppelde riolering) – ter kennisgeving 

 uitnodiging focusgroep socio-impactstudie van het natura 2000 – programma (donderdag 
7 februari in Brussel) 

 Omgeving Horstgaterbeek : Schrijven Vlaamse milieu-maatschappij inzake opstellen PV mbt 
lozing door landbouwbedrijf – ter kennisgeving 

 schrijven Vlaamse Milieumaatschappij inzake organisatie infomarkten voor mandatarissen 
– ter kennisgeving  

 Nota i.v.m. toekennen / schrappen tegoed huisvuilzakken 2019: 
 (Er wordt een overzicht gegeven van de categorieën van personen waarbij het tegoed in 

2019 geschrapt wordt. Deze krijgen dus ook geen afvalbelasting in de bus.  Het gaat over 
de rusthuizen, LOI-woningen, instellingen voor personen met een beperking en personen 
ingeschreven met een referentie-adres in Bree. 

 De tegoedzakken zijn vanaf 11 februari 2019 beschikbaar.) 
 Vraag Limburg.net i.v.m. timing afvalbelasting 2019 

(De aanslagbiljetten van de afvalbelasting werden vorig jaar half april verzonden naarde 
Breese gezinnen. Limburg.net stelt heden voor om dit in week 14 te doen     
(verzending is gepland op 2/4/19). Gaat het Schepencollege hiermee akkoord?) 

 Nota i.v.m. verzoek tot kappen boom: 
 (Men vraagt om een eik te kappen bij zijn woning om reden van processierups.  Het is 

echter niet duidelijk of deze boom op het openbaar domein dan wel op zijn privaat 
domein staat.  Uit een eenvoudige meting vanuit het middelpunt van de rijweg blijkt dat 
deze boom hoofdzakelijk op privaat domein staat.  In dit geval is er een vrijstelling van 
vergunning.  Voorstel is een brief te sturen met verzoek om een heraanplanting te doen.) 

 Nota ivm aankoop en verdeling zaadmengsels bloemenweide: 
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 (Het RLKM organiseert zoals vorig jaar een samenaankoop voor ecologische zaadmengsels 
ter bevordering van de biodiversiteit.  Voorstel milieudienst is hier een bestelling te doen 
voor gebruik op openbaar domein, voor de scholen of om ter beschikking te stellen aan 
de geïnteresseerde burgers.  Vorig jaar was hier behoorlijk wat interesse vanuit de 
bevolking. Gaat het Schepencollege hiermee akkoord?); Het college gaat hiermee akkoord. 

 Dossier Galgenstraatje : kennisgeving van de conclusietermijnen – ter kennisgeving. 
 langensveld : verkoop gemeentelijk perceel – aanschrijven van de aangelande eigenaars. 
 Voetbal Beek – aankoop perceel: ondertekening verkoopovereenkomst. 

 

4 JURIDISCHE DIENST 

Nihil 

 

5 POLITIE / BRANDWEER 

5.1 Toestemming politieverordeningen 

5.1.1 Toegevoegd punt: Tijdelijke politieverordening: Afsluiten Bloemenstraat voor het 

plaatsen van verkeersplateau. 

5.2 Toestemming voor tijdelijke wegsignalisaties 

 
 
Naam Plaats Aard van werken Datum 

BLM Bree Controle en herstel 
van brandkranen en 
hun signalisatie 

JAARVERGUNNING 
2019 

Group Van Vooren Kuilenstraat Grondmechanische 
proeven 

4/2/2019-15/3/2019 

Willemen Infra NV Maaseikerbaan Riolerings- en 
wegenwerken 

6/2/2019-4/5/2020 

Toegevoegd: Steve 
Frederix voor Nelis 
Wegenbouw NV 

Kruittorenwal 4 
Herstellen verzakking 
riolering 

30/1/2019-7/2/2019 

 

6 BURGERZAKEN 

6.1 Aanvraag nis in het columbarium voor 20 jaar. Begraafplaats: Bree-Centrum. 

6.2 Aanvraag grafconcessie voor 20 jaar. Begraafplaats: Tongerlo. 

6.3 Aanvraag grafconcessie voor 20 jaar. Begraafplaats: Bree-Centrum. 

6.4 Aanvraag grafconcessie voor 20 jaar. Begraafplaats: Tongerlo. 

6.5 Aanvraag grafconcessie voor 20 jaar. Begraafplaats: Gerdingen. 

6.6 Aanvraag grafconcessie voor 20 jaar. Begraafplaats: De Kluis. 

6.7 Ambtshalve inschrijving in de bevolkingsregisters. 

6.8 Ambtshalve schrapping in de bevolkingsregisters. 

6.9 Ambtshalve schrapping in de bevolkingsregisters. 

6.10 Ambtshalve schrapping in de bevolkingsregisters. 

6.11 Ambtshalve schrapping in de bevolkingsregisters. 

6.12 Ambtshalve schrapping in de bevolkingsregisters. 

 

7 SOCIALE ZAKEN 
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     Nihil 

 

8 CULTUUR / JEUGD / SPORT 

8.1 Toelage stadsmuseum – goedkeuring. 

8.2 Toelage erfgoed Bree – goedkeuring. 

8.3 Toelage KH Sint-Michiel – goedkeuring. 

8.4 Toelage KH De Verenigde Vrienden – goedkeuring. 

8.5 Toelage EBC De Breese Stoepluipers – goedkeuring. 

8.6 Toelage ‘De Orde van de Kwaartjeslummels’ – goedkeuring. 

 

9 INFO / TOERISME 

9.1 Algemene goedkeuring evenementen: 

- 05+06/04/2019: Back On Stage 

o Algemene goedkeuring 

o Vergunning schenken sterke drank 

- Lente – en Kerstconcert Ceciliakoor 2019 

o Goedkeuring gratis gebruik kapel + patio stadhuis 

 Data Lenteconcert & repetities: 14+16+18 mei 2019 

 Data Kerstconcert & repetities: 17+19+21 december 2019     

 

10 TECHNISCHE DIENST 

10.1 Beslissingen en overheidsopdrachten – lastenboeken en aan te schrijven firma’s. 

10.1.1 Afvoer van afval afkomstig van de stedelijke onderhoudswerkzaamheden: gunning 

aan de firma Ceyssens tegen € 39.500,45 incl. btw per jaar. 

10.1.2 Herstellen stoepen 2019 – Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen 

firma's. 

10.1.3 Ereloonovereenkomst voor het uitvoeren van landmeterstaken 2019 - 2021 – 

Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's. 

10.2 Varia: 

10.2.1 Toelating occasionele verkoop GRIS koffiestop. 

 
 

; 
 

 

 
 
  

Namens het college van burgemeester en schepenen, 
 

De wnd Algemeen Directeur, 
Rik van de Konijnenburg. 

De Burgemeester, 
Liesbeth Van der Auwera. 

 
 
  

 


