VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD
DINSDAG 2 april 2013 OM 19.30 UUR
Voorzitter: Dhr. Jacques Leten.
Aanwezig
Burgemeester: Mevr. Liesbeth Van der Auwera.
Schepenen: Dhr. Mario Knippenberg, Dhr. Michel Theunissen, Dhr. Rudi
Cober, Dhr. Rik Hertogs, Dhr. Jo Vandersteegen, Mevr. Bernadette
Verslegers.
Raadsleden: Mevr. Edith Vanaken, Dhr. Jos Drijkoningen, Dhr. Pierre
Geuzens, Dhr. Bart Vanderhoydonk, Dhr. Mathieu Kenis, Dhr. Ronny
Savelkoul, Mevr. Elfi Schurgers-Louwet, Mevr. Kathleen Reekmans, Mevr. Julie
Raedschelders, Dhr. Matthias Vandyck, Mevr. Suma Hendrix, Mevr. Katja
Verheyen, Dhr. Lambert Neyens, Dhr. Lode Tijskens, Dhr. Stefan Daniels, Dhr.
Paul De Ruyter, Mevr. Cynthia Nouwen, Mevr. Laura Theys.
Stadssecretaris: Dhr. Stefan Goclon.
Verontschuldigd

DAGORDE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Samenstelling beheerraad bibliotheek en cultuurcentrum – goedkeuring.
Erkenning sportraad – goedkeuring.
RUP “LAG” – voorlopige vaststelling.
RUP “Kanaalkom” – voorlopige vaststelling.
RUP “gedeeltelijke afschaffing reservatiestrook N730” – voorlopige vaststelling
Overheidsopdrachten
A. Goedkeuring:
a. Restauratiewerken aan de Sint-Michielskerk – fase 4: restauratiewerken aan het interieur
§3: electrawerken + leidingnet brand- en diefstalbeveiliging, §4: klank- en geluidsinstallatie en
§5: restauratieve schilderwerken.
b. Uitbreiding IT Kanaal Noord: bestek en raming infrastructuurwerken.
7. Uitnodiging/agenda (bijzondere) algemene vergadering en / of aanduiding van een afgevaardigde:
A. Inter-energa;
B. Inter-media
C. Infrax Limburg
D. Aanstelling afgevaardigde-bestuurder in Kempisch Tehuis
8. Nieuwe straatnaamgeving – “Dekenijstraatje” – principiële goedkeuring.
9. Hoek Sportlaan – Bocholterkiezel: ruiling erfdienstbaarheid met grondoverdracht – principiële
beslissing.
10. Politiereglementen:
A Goedkeuring:
a. Sezoensrally 2013
b. Module 13 – fietspaden Meeuwerkiezel – ter kennisgeving
11. Wegeniswerken Meeuwerkiezel: stand van zaken.
12. Masterplan Breughelzaal: stand van zaken.
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De voorzitter opent de vergadering om 19.30u.
Raadsleden Ronny Savelkoul en Elfi Schurgers-Louwet zijn verontschuldigd.
Het verslag van de gemeenteraad van 4 maart wordt met unanimiteit van stemmen goedgekeurd.
Er werden toegevoegde punten ingediend door de fracties Vlaams Belang-Leefbaar Bree en
Verjonging. Ook dezen zullen besproken worden.

1.

Samenstelling
goedkeuring.

beheerraad

bibliotheek

en

cultuurcentrum

–

In uitvoering van het organiek reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 4 februari 2013, wordt
de gemeenteraad het voorstel van samenstelling van het beheersorgaan ter goedkeuring voorgelegd.
Stemming:

voor: fracties B.R.O.S.(7), C.D.&V. (6), Vlaams Belang-Leefbaar Bree (2)
tegen: fractie Verjonging (8)

De gemeenteraad:
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding
van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006;
Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 29 juli 1991, en latere wijzigingen, betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht
van de bestuurshandelingen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk
toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven;
Gelet op de wet van 12 november 1997 en het decreet van 18 mei 1999, en latere wijzigingen,
betreffende de openbaarheid van bestuur in de gemeenten en de provincies;
Gelet op de Wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische
strekkingen gewaarborgd wordt en het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact;
Gelet op het Decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal
cultuurbeleid, met inbegrip van de wijzigingen;
Gelet op de Besluiten ter uitvoering van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een
kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid;
Gelet op het Gemeentedecreet
BESLUIT:
Vertegenwoordigers filosofische en ideologische strekkingen via gebruikers en deskundigen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Annemie Dirckx
Guido Hoedemaekers
Wendy Paesen
Okke Vandermeulen
Tine Meus
Ivo Drieskens
Juliana Brulez
Tom Stevens
Kaat Vrancken
Martine Linaer-Gijsen
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Vertegenwoordigers uit de fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad (1 per strekking)
CD&V
Filip Van Lindt
Bros
Eric Eyckmans
Verjonging
Lambert Neyens
Vlaams Belang
Jos Drykoningen
Niet-stemgerechtigde leden
Schepen van Cultuur
Cultuurfunctionaris-Directeur
Bibliothecaris

2.

Jo Vandersteegen
Jan Coonen
Annemie Arras

Erkenning sportraad - goedkeuring.

Bij aanvang van een nieuwe legislatuur dient de sportraad, overeenkomstig haar statuten, haar
erkenning voor de komende legislatuur aan de gemeenteraad voor te leggen.
Het agendapunt wordt met unanimiteit van stemmen goedgekeurd.
De gemeenteraad:
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding
van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006;
Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 29 juli 1991, en latere wijzigingen, betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht
van de bestuurshandelingen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk
toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven;
Gelet op de wet van 12 november 1997 en het decreet van 18 mei 1999, en latere wijzigingen,
betreffende de openbaarheid van bestuur in de gemeenten en de provincies;
Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact ;
Gelet op het nieuwe gemeentedecreet inzonderheid artikel 199 en artikel 200;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op toekenning en op de
aanwending van gemeentelijke subsidies, inzonderheid artikel 3, artikel 7 1° en artikel 9 , eerste lid ;
Gelet op het decreet van 9 maart 2007 houdend de subsidiëring van gemeentebesturen,
provinciebesturen en de Vlaamse gemeenschapscommissie voor het voeren van Sport-voor-allenbeleid;

Gelet op het feit dat de sportraad als adviesorgaan erkend wordt en aan het College van
Burgemeester en Schepenen en/of aan de Gemeenteraad advies uitbrengt en/of voorstellen doet op
verzoek van het stadsbestuur of uit eigen beweging inzake het sportbeleid ;
Gelet op het feit dat het College van Burgemeester en Schepenen en/of de Gemeenteraad rekening
houdt met de adviezen van de sportraad en openstaat voor een interactief sportbeleid;
Gelet op het feit dat de sportraad als doel heeft ; het aanmoedigen, stimuleren en promoten van de
sportbeoefening en het sport-voor-allen beleid en het coördineren en ondersteunen van de activiteiten
van de bestaande sportverenigingen en -organisaties ;
Gelet op het feit dat de statuten sportraad door de gemeenteraad werden goedgekeurd;

-3-

Gelet op het feit dat de sportraad ondersteund wordt door de stad;

BESLUIT
Artikel 1: De sportraad van Bree wordt erkend als adviesorgaan van de stad Bree inzake
sportbeleid. Zij brengt adviezen uit , op verzoek van het stadsbestuur of uit eigen
beweging inzake sportbeleid. Het stadsbestuur zal rekening te houden met de
adviezen van de sportraad.
Artikel 2 : Het stadsbestuur ondersteunt de werking van de sportraad.

3.

Ruimtelijk Uitvoeringsplan “LAG” – voorlopige vaststelling.

In het RUP “LAG” wordt rond het bedrijf een effectieve groenbuffer voorzien van 8 m breed, en een
groenbuffer in nabestemming van 25 m breed, te realiseren wanneer LAG ooit zou stoppen met haar
bedrijfsactiviteiten. Ook garage Vanderstukken is opgenomen in dit RUP. Na de voorlopige
vaststelling wordt een openbaar onderzoek gevoerd gedurende 60 dagen.
Het agendapunt wordt met unanimiteit van stemmen goedgekeurd.
De gemeenteraad:
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding
van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006;
Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 29 juli 1991, en latere wijzigingen, betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht
van de bestuurshandelingen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk
toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven;
Gelet op de wet van 12 november 1997 en het decreet van 18 mei 1999, en latere wijzigingen,
betreffende de openbaarheid van bestuur in de gemeenten en de provincies;
Gelet op de wet van 24/12/1993 (BS van 22/01/1994) en latere wijzigingen betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
zoals gewijzigd bij K.B. van 10/01/1996, 18/06/1996 en 10/01/1999;
Gelet op het K.B. van 08/01/1996 (BS van 26/01/1996) en latere wijzigingen betreffende de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor
openbare werken, zoals gewijzigd bij K.B. van 08/11/1998 en 25/03/1999;
Gelet op het K.B. van 26/09/1996 (BS van 18/10/1996) en latere wijzigingen tot bepaling van de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, alsmede de bijlage bij dit K.B. betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, zoals
gewijzigd bij K.B. van 15/02/1999 en 29/04/1999;
Gelet op de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de Ruimtelijke Ordening en de
Stedenbouw, gewijzigd bij de Wetten van 22 april 197O en 22 december 197O;
Gelet op het Decreet betreffende de Ruimtelijke Ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996,
gewijzigd bij decreet van 19 december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 1999, bij decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening, bij decreet van 26 april 2000, 13 juli 2001, 8 maart 2002, 19 juli 2002 en 21 november
2003, en de uitvoeringsbesluiten;
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Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening,
gewijzigd bij de decreten van 28 september 1999, 22 december 1999, 26 april 2000, 8 december
2000, 13 juli 2001, 1 maart 2002, 8 maart 2002, 19 juli 2002, 4 juni 2003 en 21 november 2003, en
de uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, goedgekeurd door de Vlaamse regering op
27 maart 2009, en in werking getreden op 1 september 2009;
Gelet op het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), goedgekeurd door de Vlaamse
regering op 23/09/1997, en bekrachtigd via bindende bepalingen door het Vlaams Parlement op
19/11/1997;
Gelet op de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, goedgekeurd door de
Vlaamse regering op 12/12/2003, en bekrachtigd via bindende bepalingen bij decreet van
19/03/2004;
Gelet op de tweede herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, goedgekeurd door
de Vlaamse regering op 17/12/2010, en bekrachtigd bij decreet van 25/02/2011;
Gelet op het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Limburg (RSPL), goedgekeurd bij M.B. dd.
12/02/2002, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dd. 26/02/2003 en in werking getreden dd.
12/03/2003;
Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Bree, definitief goedgekeurd door de gemeenteraad
in de zitting van 23/02/2006, en door de bestendige deputatie op 11/05/2006, gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 02/08/2006; gelet in het bijzonder op:
Richtinggevend deel – 6.5.5.1. Dagtoerisme – pag. 80 van de tekstbundel:
De potentie van Bree-centrum als aantrekkingspool voor zowel de eigen bevolking als voor toeristen
dient verder ondersteund te worden. Dit kan o.a. gebeuren via het verder uitbouwen van het
handelsapparaat in de binnenstad, meer aandacht schenken aan waardevolle gebouwen en
elementen in het centrum, bezienswaardigheden,… Uitstappen in of bezoeken aan het centrum van
Bree kunnen bovendien gekoppeld worden aan wandelingen of fietstochten in de open ruimte.
De Zuid-Willemsvaart kan eveneens een belangrijke rol spelen in het dagtoerisme in Bree. De
zwaaikom, die ter hoogte van Bree-centrum gelegen is, kan een aanlegpunt zijn voor plezierboten om
een bezoek te brengen aan Bree, iets te eten of te drinken, inkopen te doen,…
Bindende bepaling 36. Bouw voetgangersbrug over het kanaal – pag. 16-17 van de tekstbundel:
De Kanaallaan wordt geherinterpreteerd als een ontwikkelingsas voor herbestemming van het gebied
als een nieuw stedelijk woongebied. De centrale as van de Kanaallaan en de Broekstraat in haar
verlengde, legt de relatie van het centrum via het bedrijventerrein met de open ruimte. Een belangrijk
punt is de fysische oversteekbaarheid van het kanaal op deze plaats (mogelijk via een
voetgangersbrug). Hierdoor kan ook het fietsroutenetwerk beter aansluiten op het historisch
stadscentrum.
Om de relatie tussen het kleinstedelijk gebied en de open ruimte te versterken doorheen het
bedrijventerrein Kanaal-Noord, wordt een nieuwe brug over het kanaal gebouwd voor voetgangers en
fietsers. Er zal nagegaan worden welke locatie het meest geschikt is om de oversteek te maken en
welke de betrokken partijen kunnen zijn voor de aanleg ervan. Tegelijkertijd zal onderzocht worden
welke ontwikkelingsmogelijkheden de kanaalkom heeft ifv toerisme, vb. passantenhaven, …
Gelet op de intentieverklaring van het college van burgemeester en schepenen dd. 25/02/2008 tot
opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de kanaalzone, genaamd “Kanaalkom”;
Gelet op het voorwaardelijk positief planologisch attest dat door het college van burgemeester en
schepenen op 11/01/2010 aan het bedrijf LAG werd afgeleverd, waarna het stadsbestuur conform de
bepalingen van artikel 4.4.26. VCRO een voorontwerp van Ruimtelijk Uitvoeringsplan dient op te
maken binnen het jaar na afgifte van het planologisch attest;
Gelet op het feit dat het voorkeurscenario uit het GRS met betrekking tot de stedelijke ontwikkeling
van wonen richting kanaal verlaten dient te worden vermits de herlocalisatie van LAG onmogelijk blijkt;
maar, dat de relatie stadscentrum – Kanaallaan – Industrieterrein Kanaal-Noord nog steeds van
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enorm belang is; en dat de verweving van wonen, bedrijvigheid en recreatie aan het kanaal een
ruimtelijke visie vereist;
Gelet op het feit dat door de aanleg van een laad- en loskade in functie van het bedrijf Vosta Stahl aan
de rechteroever van het kanaal, het recreatief fietsroutenetwerk en het menroutenetwerk dient te
worden omgelegd naar de linkeroever, hetgeen eveneens een ruimtelijk visie vereist;
Gelet op het feit dat de bestaande horeca en recreatiegebouwen ter hoogte van de Kanaalkaai
momenteel zonevreemd zijn, met uitzondering van de kaaihoeve die opgenomen is in het BPA
“zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport, recreatie en jeugdactiviteiten”; dat voor deze
bestaande zonevreemde activiteiten een oplossing gezocht moet worden;
Gelet op het feit dat er mogelijk bijkomende gronden dienen te worden verworven door de stad Bree
voor de verkeersafwikkeling van de KMO-zone Veeweide en het Industrieterrein Kanaal-Zuid richting
N76, waarvoor in dat geval een onteigeningsplan noodzakelijk zal zijn;
Gelet op het feit dat er naar aanleiding van het voorwaardelijk positief planologisch attest dat aan het
bedrijf LAG werd afgeleverd, een bestemmingswijziging dient te worden doorgevoerd voor wat betreft
de groene bufferzone volgens gewestplan, gelegen tussen het industriegebied en het woongebied
langs de Bruglaan en de Brugstraat; dat hiervoor weliswaar een apart RUP wordt opgemaakt,
aangezien de goedkeuring van de zone “Kanaalkom” niet afhankelijk mag worden van de goedkeuring
van de zone “LAG”; maar dat, vermits het om één ruimtelijk geheel gaat, beide RUP’s best deel uit
van één opdracht;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27/04/2010, houdende de goedkeuring van de
algemene voorwaarden van de ereloonovereenkomst voor de opmaak van het Gemeentelijk
Ruimtelijk Uitvoeringsplannen “LAG” en “Kanaalkom”;
Gelet op het visum van de financieel beheerder dd. 13/08/2010;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18/08/2010, houdende
aanstelling van Soresma nv, Jaarbeurslaan 25 te 3600 Genk, intussen Antea Group nv op hetzelfde
adres, conform de offerte dd. 27/05/2010 en van het addendum van 09/07/2010, voor de som van
39.677,11 EUR incl. BTW;
Gelet op het feit dat de uitbreiding van het plangebied zich intussen heeft opgedrongen, naar
aanleiding van een principieel voorstel tot verkavelen van een binnengebied gelegen in
woongebied volgens gewestplan, gelegen tussen de Kanaallaan, de Steyvenstraat en de
Veeweidestraat, en waarvoor momenteel het BPA “Hoogveld”, goedgekeurd bij K.B. dd.
13/09/1973, nog van toepassing is, waarin als bestemming ‘sociale woningbouw’ opgenomen is
voor dit binnengebied;
Gelet op het feit dat de bestaande cluster van sociale woningbouw “Hoogveld” o.i. niet nog
eens vergroot moet worden met een bijkomend project van sociale woningbouw; dat daar
momenteel al een cluster van meer dan 160 sociale woningen is ingeplant; dat sociale
woningbouw veeleerder als kleinschalige integratieprojecten moeten worden opgevat, welke
als sociale mix verweven worden tussen de private woningbouw; dat het bijgevolg wenselijk is
dat dit binnengebied als privaat woningbouwproject ontwikkeld wordt om deze sociale mix te
bewerkstelligen; maar dat de sociale – en bescheiden last uit het Grond- en Pandendecreet
vanzelfsprekend dient te worden gehandhaafd in de private ontwikkeling;
Gelet op het feit dat het BPA “Hoogveld”, goedgekeurd bij K.B. dd. 13/09/1973, hiervoor
bijgevolg gedeeltelijk moet worden herzien; dat deze site onmiddellijk aansluiting vindt bij het
RUP “Kanaalkom” waarvan momenteel het voorontwerp in opmaak is door studiebureau
Anteagroup;
Gelet op het feit dat studiebureau Anteagroup hiervoor een offerte heeft overgemaakt op
26/04/2011; dat hiervoor een bijakte bij de opdracht zoals gegund op 18/08/2010 ter
goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen wordt voorgelegd;
Gelet op het feit dat de bijakte bij de opdracht voor het opmaken van een RUP “Kanaalkom” en RUP
“LAG”, voor het uitbreiden van het plangebied, werd goedgekeurd door het college van burgemeester
en schepenen op 23/05/2011; dat de bijkomende opdracht als dusdanig werd gegund aan het
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studiebureau Anteagroup, Jaarbeurslaan 25 te 3600 Genk, voor een ereloon van 3201,66 EURO incl.
BTW;
Gelet op het vooroverleg met de hogere overheid dd. 21/04/2011;
Gelet op het bilateraal overleg met NV De Scheepvaart dd. 12/05/2011;
Gelet op het eerste voorontwerp Gemeentelijk RUP “LAG” dd. september 2011, bestaande uit:

Plan bestaande en juridische toestand;

Grafisch plan;

Toelichtingsnota;

Stedenbouwkundige voorschriften;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van de GECORO dd. 12/09/2011;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van de deputatie van de provincie Limburg dd. oktober
2011;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van het
Departement RO, Ruimtelijke Ordening Limburg, dd. 24/10/2011;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van LNE dd. 21/10/2011, waaruit blijkt dat er volgens de
dienst VR geen ruimtelijk veiligheidsrapport nodig is;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van NV De Scheepvaart dd. 04/10/2011;
Gelet op het gunstig advies van De Lijn dd. 28/09/2011;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van het Agentschap voor Natuur en Bos dd. 28/10/2011,
eerder op 27/10/2011 per mail overgemaakt;
Gelet op de eerste plenaire vergadering dd. 27/10/2011 van het voorontwerp RUP “LAG”;
Gelet op het tweede voorontwerp Gemeentelijk RUP “LAG” dd. mei 2012, bestaande uit:

Plan bestaande en juridische toestand;

Grafisch plan;

Toelichtingsnota;

Stedenbouwkundige voorschriften;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van de GECORO dd. 25/06/2012;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van de deputatie van de provincie Limburg dd. 28/06/2012;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van het
Departement RO, Ruimtelijke Ordening Limburg, dd. 03/07/2012;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van LNE dd. 02/07/2012, waaruit blijkt dat er geen
ruimtelijk veiligheidsrapport nodig is;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van NV De Scheepvaart dd. 27/06/2012;
Gelet op het gunstig advies van De Lijn dd. 08/06/2012;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van het Agentschap voor Natuur en Bos dd. 22/06/2012;
Gelet op de tweede plenaire vergadering dd. 05/07/2012 van het voorontwerp RUP “LAG”;
Gelet op de beslissing van de dienst MER dd. 24/05/2012 tot goedkeuring van de mer-screening en
de vrijstelling voor de opmaak van een plan-MER;
Gelet op het derde voorontwerp Gemeentelijk RUP “LAG” dd. september-oktober 2012, bestaande uit:

Plan bestaande en juridische toestand;

Grafisch plan;
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Toelichtingsnota;
Stedenbouwkundige voorschriften;

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van de GECORO dd. 11/02/2013;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van de deputatie van de provincie Limburg dd. 08/02/2013;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van het
Departement RO, Ruimtelijke Ordening Limburg, dd. 12/02/2013;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van LNE dd. 07/02/2013, waaruit blijkt dat er geen
ruimtelijk veiligheidsrapport nodig is;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van NV De Scheepvaart dd. 08/02/2013;
Gelet op het gunstig advies van De Lijn dd. 17/01/2013;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van het Agentschap voor Natuur en Bos dd. 04/02/2013;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van het Agentschap Ondernemen dd. 22/01/2013;
Gelet op de derde plenaire vergadering dd. 13/02/2013 van het voorontwerp RUP “LAG”;
Gelet op de beslissing van de dienst MER dd. 02/07/2012 tot goedkeuring van de mer-screening en
de vrijstelling voor de opmaak van een plan-MER;
Gelet op het voorontwerp Gemeentelijk RUP “LAG” dd. maart 2013, bestaande uit:

Plan bestaande en juridische toestand;

Grafisch plan;

Toelichtingsnota;

Stedenbouwkundige voorschriften;
dat werd aangepast rekening houdend met de drie adviesronden en de drie plenaire vergaderingen;
Gelet op het feit dat cfr. de bepalingen van art. 4.6.5. VCRO de bestaande niet-vervallen
verkavelingen voor wat betreft de loten ervan die gelegen zijn binnen de begrenzing van het RUP
“LAG” worden opgeheven en vervangen door de stedenbouwkundige voorschriften van dit RUP; dat
het gaat om de volgende op te heffen verkaveling:

Nr. verkavelingsreg.

Datum
Beslissing

V451-B (7022/V/82/3)

10/03/1982

BESLUIT
Art. 1

Het ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “LAG” wordt voorlopig vastgesteld.

Art. 2 Het College van Burgemeester en Schepenen wordt verzocht om het ontwerp RUP
onmiddellijk over te maken aan de bestendige deputatie van de provincie Limburg en aan de Vlaamse
regering.
Art. 3 Het College van Burgemeester en Schepenen wordt verzocht om over te gaan tot organiseren
van een openbaar onderzoek, waarvan de aankondiging dient te gebeuren binnen de 30 dagen
maximum.
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4.

Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Kanaalkom” – voorlopige vaststelling.

In het RUP kanaalkom worden oplossingen voorgesteld voor het zonevreemd zijn van het recreatief
gebruik van het kanaal (waterski bv) en de bestaande horeca en recreatiegebouwen. De aanlegkade
van het bedrijf Vosta Stahl zorgde voor een omlegging naar de linkeroever van het fiets- en
menroutenetwerk. De rol als scharnierpunt van de kanaalkom vereist hierin een ruimtelijke visie. Drie
particuliere initiatieven worden in het RUP mee opgenomen; twee woonontwikkelingen een één nietluidruchtige indoorrecreatieve ontwikkeling. Na de voorlopige vaststelling wordt een openbaar
onderzoek gevoerd gedurende 60 dagen.
Het agendapunt wordt met unanimiteit van stemmen goedgekeurd.
De gemeenteraad:
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding
van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006;
Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 29 juli 1991, en latere wijzigingen, betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht
van de bestuurshandelingen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk
toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven;
Gelet op de wet van 12 november 1997 en het decreet van 18 mei 1999, en latere wijzigingen,
betreffende de openbaarheid van bestuur in de gemeenten en de provincies;
Gelet op de wet van 24/12/1993 (BS van 22/01/1994) en latere wijzigingen betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
zoals gewijzigd bij K.B. van 10/01/1996, 18/06/1996 en 10/01/1999;
Gelet op het K.B. van 08/01/1996 (BS van 26/01/1996) en latere wijzigingen betreffende de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor
openbare werken, zoals gewijzigd bij K.B. van 08/11/1998 en 25/03/1999;
Gelet op het K.B. van 26/09/1996 (BS van 18/10/1996) en latere wijzigingen tot bepaling van de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, alsmede de bijlage bij dit K.B. betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, zoals
gewijzigd bij K.B. van 15/02/1999 en 29/04/1999;
Gelet op de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de Ruimtelijke Ordening en de
Stedenbouw, gewijzigd bij de Wetten van 22 april 197O en 22 december 197O;
Gelet op het Decreet betreffende de Ruimtelijke Ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996,
gewijzigd bij decreet van 19 december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 1999, bij decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening, bij decreet van 26 april 2000, 13 juli 2001, 8 maart 2002, 19 juli 2002 en 21 november
2003, en de uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening,
gewijzigd bij de decreten van 28 september 1999, 22 december 1999, 26 april 2000, 8 december
2000, 13 juli 2001, 1 maart 2002, 8 maart 2002, 19 juli 2002, 4 juni 2003 en 21 november 2003, en
de uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, goedgekeurd door de Vlaamse regering op
27 maart 2009, en in werking getreden op 1 september 2009;
Gelet op het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), goedgekeurd door de Vlaamse
regering op 23/09/1997, en bekrachtigd via bindende bepalingen door het Vlaams Parlement op
19/11/1997;
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Gelet op de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, goedgekeurd door de
Vlaamse regering op 12/12/2003, en bekrachtigd via bindende bepalingen bij decreet van
19/03/2004;
Gelet op de tweede herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, goedgekeurd door
de Vlaamse regering op 17/12/2010, en bekrachtigd bij decreet van 25/02/2011;
Gelet op het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Limburg (RSPL), goedgekeurd bij M.B. dd.
12/02/2002, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dd. 26/02/2003 en in werking getreden dd.
12/03/2003;
Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Bree, definitief goedgekeurd door de gemeenteraad
in de zitting van 23/02/2006, en door de bestendige deputatie op 11/05/2006, gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 02/08/2006; gelet in het bijzonder op:
Richtinggevend deel – 6.5.5.1. Dagtoerisme – pag. 80 van de tekstbundel:
De potentie van Bree-centrum als aantrekkingspool voor zowel de eigen bevolking als voor toeristen
dient verder ondersteund te worden. Dit kan o.a. gebeuren via het verder uitbouwen van het
handelsapparaat in de binnenstad, meer aandacht schenken aan waardevolle gebouwen en
elementen in het centrum, bezienswaardigheden,… Uitstappen in of bezoeken aan het centrum van
Bree kunnen bovendien gekoppeld worden aan wandelingen of fietstochten in de open ruimte.
De Zuid-Willemsvaart kan eveneens een belangrijke rol spelen in het dagtoerisme in Bree. De
zwaaikom, die ter hoogte van Bree-centrum gelegen is, kan een aanlegpunt zijn voor plezierboten om
een bezoek te brengen aan Bree, iets te eten of te drinken, inkopen te doen,…
Bindende bepaling 36. Bouw voetgangersbrug over het kanaal – pag. 16-17 van de tekstbundel:
De Kanaallaan wordt geherinterpreteerd als een ontwikkelingsas voor herbestemming van het gebied
als een nieuw stedelijk woongebied. De centrale as van de Kanaallaan en de Broekstraat in haar
verlengde, legt de relatie van het centrum via het bedrijventerrein met de open ruimte. Een belangrijk
punt is de fysische oversteekbaarheid van het kanaal op deze plaats (mogelijk via een
voetgangersbrug). Hierdoor kan ook het fietsroutenetwerk beter aansluiten op het historisch
stadscentrum.
Om de relatie tussen het kleinstedelijk gebied en de open ruimte te versterken doorheen het
bedrijventerrein Kanaal-Noord, wordt een nieuwe brug over het kanaal gebouwd voor voetgangers en
fietsers. Er zal nagegaan worden welke locatie het meest geschikt is om de oversteek te maken en
welke de betrokken partijen kunnen zijn voor de aanleg ervan. Tegelijkertijd zal onderzocht worden
welke ontwikkelingsmogelijkheden de kanaalkom heeft ifv toerisme, vb. passantenhaven, …
Gelet op de intentieverklaring van het college van burgemeester en schepenen dd. 25/02/2008 tot
opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de kanaalzone, genaamd “Kanaalkom”;
Gelet op het voorwaardelijk positief planologisch attest dat door het college van burgemeester en
schepenen op 11/01/2010 aan het bedrijf LAG werd afgeleverd, waarna het stadsbestuur conform de
bepalingen van artikel 4.4.26. VCRO een voorontwerp van Ruimtelijk Uitvoeringsplan dient op te
maken binnen het jaar na afgifte van het planologisch attest;
Gelet op het feit dat het voorkeurscenario uit het GRS met betrekking tot de stedelijke ontwikkeling
van wonen richting kanaal verlaten dient te worden vermits de herlocalisatie van LAG onmogelijk blijkt;
maar, dat de relatie stadscentrum – Kanaallaan – Industrieterrein Kanaal-Noord nog steeds van
enorm belang is; en dat de verweving van wonen, bedrijvigheid en recreatie aan het kanaal een
ruimtelijke visie vereist;
Gelet op het feit dat door de aanleg van een laad- en loskade in functie van het bedrijf Vosta Stahl aan
de rechteroever van het kanaal, het recreatief fietsroutenetwerk en het menroutenetwerk dient te
worden omgelegd naar de linkeroever, hetgeen eveneens een ruimtelijk visie vereist;
Gelet op het feit dat de bestaande horeca en recreatiegebouwen ter hoogte van de Kanaalkaai
momenteel zonevreemd zijn, met uitzondering van de kaaihoeve die opgenomen is in het BPA
“zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport, recreatie en jeugdactiviteiten”; dat voor deze
bestaande zonevreemde activiteiten een oplossing gezocht moet worden;
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Gelet op het feit dat er mogelijk bijkomende gronden dienen te worden verworven door de stad Bree
voor de verkeersafwikkeling van de KMO-zone Veeweide en het Industrieterrein Kanaal-Zuid richting
N76, waarvoor in dat geval een onteigeningsplan noodzakelijk zal zijn;
Gelet op het feit dat er naar aanleiding van het voorwaardelijk positief planologisch attest dat aan het
bedrijf LAG werd afgeleverd, een bestemmingswijziging dient te worden doorgevoerd voor wat betreft
de groene bufferzone volgens gewestplan, gelegen tussen het industriegebied en het woongebied
langs de Bruglaan en de Brugstraat; dat hiervoor weliswaar een apart RUP wordt opgemaakt,
aangezien de goedkeuring van de zone “Kanaalkom” niet afhankelijk mag worden van de goedkeuring
van de zone “LAG”; maar dat, vermits het om één ruimtelijk geheel gaat, beide RUP’s best deel uit
van één opdracht;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27/04/2010, houdende de goedkeuring van de
algemene voorwaarden van de ereloonovereenkomst voor de opmaak van het Gemeentelijk
Ruimtelijk Uitvoeringsplannen “LAG” en “Kanaalkom”;
Gelet op het visum van de financieel beheerder dd. 13/08/2010;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18/08/2010, houdende
aanstelling van Soresma nv, Jaarbeurslaan 25 te 3600 Genk, intussen Antea Group nv op hetzelfde
adres, conform de offerte dd. 27/05/2010 en van het addendum van 09/07/2010, voor de som van
39.677,11 EUR incl. BTW;
Gelet op het feit dat de uitbreiding van het plangebied zich intussen heeft opgedrongen, naar
aanleiding van een principieel voorstel tot verkavelen van een binnengebied gelegen in
woongebied volgens gewestplan, gelegen tussen de Kanaallaan, de Steyvenstraat en de
Veeweidestraat, en waarvoor momenteel het BPA “Hoogveld”, goedgekeurd bij K.B. dd.
13/09/1973, nog van toepassing is, waarin als bestemming ‘sociale woningbouw’ opgenomen is
voor dit binnengebied;
Gelet op het feit dat de bestaande cluster van sociale woningbouw “Hoogveld” o.i. niet nog
eens vergroot moet worden met een bijkomend project van sociale woningbouw; dat daar
momenteel al een cluster van meer dan 160 sociale woningen is ingeplant; dat sociale
woningbouw veeleerder als kleinschalige integratieprojecten moeten worden opgevat, welke
als sociale mix verweven worden tussen de private woningbouw; dat het bijgevolg wenselijk is
dat dit binnengebied als privaat woningbouwproject ontwikkeld wordt om deze sociale mix te
bewerkstelligen; maar dat de sociale – en bescheiden last uit het Grond- en Pandendecreet
vanzelfsprekend dient te worden gehandhaafd in de private ontwikkeling;
Gelet op het feit dat het BPA “Hoogveld”, goedgekeurd bij K.B. dd. 13/09/1973, hiervoor
bijgevolg gedeeltelijk moet worden herzien; dat deze site onmiddellijk aansluiting vindt bij het
RUP “Kanaalkom” waarvan momenteel het voorontwerp in opmaak is door studiebureau
Anteagroup;
Gelet op het feit dat studiebureau Anteagroup hiervoor een offerte heeft overgemaakt op
26/04/2011; dat hiervoor een bijakte bij de opdracht zoals gegund op 18/08/2010 ter
goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen wordt voorgelegd;
Gelet op het feit dat de bijakte bij de opdracht voor het opmaken van een RUP “Kanaalkom” en RUP
“LAG”, voor het uitbreiden van het plangebied, werd goedgekeurd door het college van
buregemeester en schepenen op 23/05/2011; dat de bijkomende opdracht als dusdanig werd gegund
aan het studiebureau Anteagroup, Jaarbeurslaan 25 te 3600 Genk, voor een ereloon van 3201,66
EURO incl. BTW;
Gelet op het vooroverleg met de hogere overheid dd. 21/04/2011;
Gelet op het bilateraal overleg met NV De Scheepvaart dd. 12/05/2011;
Gelet op het eerste voorontwerp Gemeentelijk RUP “Kanaalkom” dd. mei 2012, bestaande uit:

Plan bestaande en juridische toestand;

Grafisch plan;

Toelichtingsnota;

Stedenbouwkundige voorschriften;
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Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van de GECORO dd. 25/06/2012;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van de deputatie van de provincie Limburg dd. 28/06/2012;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van het
Departement RO, Ruimtelijke Ordening Limburg, dd. 03/07/2012;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van LNE dd. 02/07/2012, waaruit blijkt dat er geen
ruimtelijk veiligheidsrapport nodig is;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van NV De Scheepvaart dd. 27/06/2012;
Gelet op het gunstig advies van De Lijn dd. 08/06/2012;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van het Agentschap voor Natuur en Bos dd. 22/06/2012;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van Toerisme Vlaanderen dd. 29/06/2012;
Gelet op het gunstig advies van BLOSO dd. 02/07/2012;
Gelet op het ongunstig advies van Wonen Limburg van de Vlaamse Overheid dd. 03/07/2012;
Gelet op de tweede plenaire vergadering dd. 05/07/2012 van het voorontwerp RUP “Kanaalkom”;
Gelet op de beslissing van de dienst MER dd. 24/05/2012 tot goedkeuring van de mer-screening en
de vrijstelling voor de opmaak van een plan-MER;
Gelet op het tweede voorontwerp Gemeentelijk RUP “Kanaalkom” dd. september-oktober 2012,
bestaande uit:

Plan bestaande en juridische toestand;

Grafisch plan;

Toelichtingsnota;

Stedenbouwkundige voorschriften;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van de GECORO dd. 11/02/2013;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van de deputatie van de provincie Limburg dd. 08/02/2013;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van het
Departement RO, Ruimtelijke Ordening Limburg, dd. 12/02/2013;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van LNE dd. 02/07/2012, waaruit blijkt dat er geen
ruimtelijk veiligheidsrapport nodig is;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van NV De Scheepvaart dd. 08/02/2013;
Gelet op het gunstig advies van De Lijn dd. 17/01/2013;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van het Agentschap voor Natuur en Bos dd. 04/02/2013;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van Toerisme Vlaanderen dd. 31/01/2013;
Gelet op het gunstig advies van BLOSO dd. 08/02/2013;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van Wonen Limburg van de Vlaamse Overheid dd.
05/02/2013;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van het Agentschap Ondernemen dd. 22/01/2013;
Gelet op de tweede plenaire vergadering dd. 13/02/2013 van het voorontwerp RUP “Kanaalkom”;
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Gelet op de beslissing van de dienst MER dd. 02/07/2012 tot goedkeuring van de mer-screening en
de vrijstelling voor de opmaak van een plan-MER;
Gelet op het voorontwerp Gemeentelijk RUP “Kanaalkom” dd. maart 2013, bestaande uit:

Plan bestaande en juridische toestand;

Grafisch plan;

Toelichtingsnota;

Stedenbouwkundige voorschriften;
dat werd aangepast rekening houdend met de twee adviesronden en de twee plenaire vergaderingen;
Gelet op het feit dat cfr. de bepalingen van art. 4.6.5. VCRO de bestaande niet-vervallen
verkavelingen voor wat betreft de loten ervan die gelegen zijn binnen de begrenzing van het RUP
“Kanaalkom” worden opgeheven en vervangen door de stedenbouwkundige voorschriften van dit
RUP; dat het gaat om de volgende op te heffen verkaveling:

Nr. verkavelingsreg.

Datum
Beslissing

V3-B (7022/V/3)

07/09/1962

V719-B (7022V04/0005V01) 01/04/2004
V738-B

22/09/2005

V760-B

17/12/2007

BESLUIT
Art. 1 Het ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Kanaalkom” wordt voorlopig
vastgesteld.
Art. 2 Het College van Burgemeester en Schepenen wordt verzocht om het ontwerp RUP
onmiddellijk over te maken aan de bestendige deputatie van de provincie Limburg en aan de Vlaamse
regering.
Art. 3 Het College van Burgemeester en Schepenen wordt verzocht om over te gaan tot organiseren
van een openbaar onderzoek, waarvan de aankondiging dient te gebeuren binnen de 30 dagen
maximum.

5. Ruimtelijk Uitvoeringsplan “gedeeltelijke afschaffing reservatiestrook
N730” – voorlopige vaststelling.
Het gewestplan Neerpelt-Bree voorziet een reservatiezone voor een verbindingsweg HamontTongeren lopende van de grens met Gruitrode (Muizendijkstraat) tot aan het rondpunt Peerderbaan Rode Kruislaan. Het gedeelte vanaf de Boneputstraat tot aan de grens met Gruitrode wordt
opgeheven. Na de voorlopige vaststelling wordt een openbaar onderzoek gevoerd gedurende 60
dagen.
Het agendapunt wordt met unanimiteit van stemmen goedgekeurd.
De gemeenteraad:
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding
van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006;
Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
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Gelet op de wet van 29 juli 1991, en latere wijzigingen, betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht
van de bestuurshandelingen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk
toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven;
Gelet op de wet van 12 november 1997 en het decreet van 18 mei 1999, en latere wijzigingen,
betreffende de openbaarheid van bestuur in de gemeenten en de provincies;
Gelet op de wet van 24/12/1993 (BS van 22/01/1994) en latere wijzigingen betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
zoals gewijzigd bij K.B. van 10/01/1996, 18/06/1996 en 10/01/1999;
Gelet op het K.B. van 08/01/1996 (BS van 26/01/1996) en latere wijzigingen betreffende de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor
openbare werken, zoals gewijzigd bij K.B. van 08/11/1998 en 25/03/1999;
Gelet op het K.B. van 26/09/1996 (BS van 18/10/1996) en latere wijzigingen tot bepaling van de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken, alsmede de bijlage bij dit K.B. betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, zoals
gewijzigd bij K.B. van 15/02/1999 en 29/04/1999;
Gelet op de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de Ruimtelijke Ordening en de
Stedenbouw, gewijzigd bij de Wetten van 22 april 197O en 22 december 197O;
Gelet op het Decreet betreffende de Ruimtelijke Ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996,
gewijzigd bij decreet van 19 december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 1999, bij decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening, bij decreet van 26 april 2000, 13 juli 2001, 8 maart 2002, 19 juli 2002 en 21 november
2003, en de uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening,
gewijzigd bij de decreten van 28 september 1999, 22 december 1999, 26 april 2000, 8 december
2000, 13 juli 2001, 1 maart 2002, 8 maart 2002, 19 juli 2002, 4 juni 2003 en 21 november 2003, en
de uitvoeringsbesluiten;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, goedgekeurd door de Vlaamse regering op
27 maart 2009, en in werking getreden op 1 september 2009;
Gelet op het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), goedgekeurd door de Vlaamse
regering op 23/09/1997, en bekrachtigd via bindende bepalingen door het Vlaams Parlement op
19/11/1997;
Gelet op de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, goedgekeurd door de
Vlaamse regering op 12/12/2003, en bekrachtigd via bindende bepalingen bij decreet van
19/03/2004;
Gelet op de tweede herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, goedgekeurd door
de Vlaamse regering op 17/12/2010, en bekrachtigd bij decreet van 25/02/2011;
Gelet op het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Limburg (RSPL), goedgekeurd bij M.B. dd.
12/02/2002, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dd. 26/02/2003 en in werking getreden dd.
12/03/2003;
Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Bree, definitief goedgekeurd door de gemeenteraad
in de zitting van 23/02/2006, en door de bestendige deputatie op 11/05/2006, gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 02/08/2006;
Gelet op het schrijven dd. 28/10/2010 van Ir. Gijs Moors, afdelingshoofd van het Agentschap Wegen
en Verkeer Limburg, waarin wordt gevraagd aan de stad Bree om een RUP op te maken voor de
gedeeltelijke afschaffing van de reservatiestrook voor de ontdubbeling van de N730;
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Gelet op het feit dat de gemeente Meeuwen-Gruitrode intussen reeds een goedgekeurd gemeentelijk
RUP heeft voor de afschaffing van de reservatiestrook voor de ontdubbeling van de N730 op haar
grondgebied;
Gelet op het feit dat het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) van Bree de N730 als lokale
gewestweg heeft geselecteerd; dat het GRS de ontwikkeling van de N76 samen met de N73 eerder
als goede ontsluiting beschouwt naar het hoofdwegennet; en dat bijgevolg de reservatiestrook voor de
ontdubbeling van de N730 ook in Bree overbodig is;
Gelet op het feit dat de potentieel bebouwbare percelen die momenteel gelegen zijn in de af te
schaffen reservatiestrook, opnieuw bebouwbaar worden na goedkeuring van het RUP, en dit zonder
afstand van meerwaarde te doen t.a.v. het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaams overheid;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25/10/2011, houdende de goedkeuring van de
algemene voorwaarden van de ereloonovereenkomst voor de opmaak van het Gemeentelijk
Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Gedeeltelijk afschaffing reservatiestrook N730”;
Gelet op het visum van de financieel beheerder dd. 13/02/2012;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 07/02/2012, houdende
aanstelling van Antea Belgium nv, Jaarbeurslaan 25 te 3600 Genk, voor de som van 15.178,24 EUR
incl. BTW;
Gelet op het voorontwerp Gemeentelijk RUP “Gedeeltelijk afschaffing reservatiestrook N730” dd.
september-oktober 2012, bestaande uit:

Plan bestaande en juridische toestand;

Grafisch plan;

Toelichtingsnota;

Stedenbouwkundige voorschriften;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van de GECORO dd. 11/02/2013;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van de deputatie van de provincie Limburg dd. 08/02/2013;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van het
Departement RO, Ruimtelijke Ordening Limburg, dd. 12/02/2013;
Gelet op het gunstig advies van de Afdeling Wegen en Verkeer Limburg dd. 07/02/2013;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van het Agentschap voor Natuur en Bos dd. 04/02/2013;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van het Agentschap Landbouw en Visserij dd. 25/01/2013;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van het Agentschap Ondernemen dd. 22/01/2013;
Gelet op de plenaire vergadering dd. 13/02/2013 van het voorontwerp RUP “Gedeeltelijk afschaffing
reservatiestrook N730”;
Gelet op de beslissing van de dienst MER dd. 04/09/2012 tot goedkeuring van de mer-screening en
de vrijstelling voor de opmaak van een plan-MER;
Gelet op het voorontwerp Gemeentelijk RUP “Gedeeltelijk afschaffing reservatiestrook N730” dd.
maart 2013, bestaande uit:

Plan bestaande en juridische toestand;

Grafisch plan;

Toelichtingsnota;

Stedenbouwkundige voorschriften;
dat werd aangepast rekening houdend met de adviesronde en de plenaire vergadering;
Gelet op het feit dat de verkavelingen binnen het plangebied van dit RUP behouden blijven;
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BESLUIT
Art. 1 Het ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Gedeeltelijk afschaffing reservatiestrook
N730” wordt voorlopig vastgesteld.
Art. 2 Het College van Burgemeester en Schepenen wordt verzocht om het ontwerp RUP
onmiddellijk over te maken aan de bestendige deputatie van de provincie Limburg en aan de Vlaamse
regering.
Art. 3 Het College van Burgemeester en Schepenen wordt verzocht om over te gaan tot organiseren
van een openbaar onderzoek, waarvan de aankondiging dient te gebeuren binnen de 30 dagen
maximum.

6.

Overheidsopdrachten.
A.

Goedkeuring
a. Restauratiewerken aan de Sint-Michielskerk – fase 4: restauratiewerken
aan het interieur §3: electrawerken + leidingnet brand- en
diefstalbeveiliging, §4: klank- en geluidsinstallatie en §5: restauratieve
schilderwerken.

Deze onderdelen van het restauratiedossier worden geraamd op 1,194 miljoen euro, BTW inclusief.
Hiervan is 998.052 euro betoelaagbaar.
In detail (bedragen excl 21% BTW):
Elektrische inrichting: 247.783, 18 € waarvan 115.477,18 € betoelaagbaar
Voorbereidende werken: 49.634,90 € waarvan 115.477,18 € betoelaagbaar
Klankinstallatie: 25.865 €, niet betoelaagbaar
Restauratie schilderwerken: 661.224,55 € volledig betoelaagbaar
Werfbeheer: 2.500 €, niet betoelaagbaar
Betoelaagbaar betekent 80% Vlaams Gewest, 10% stad en 10% kerkfabriek.

Het agendapunt wordt met unanimiteit van stemmen goedgekeurd.
De gemeenteraad:
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding
van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2
juni 2006 en latere wijzigingen.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

betreffende

de

uitdrukkelijke

motiveringsplicht

van

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende
het bestuurlijk toezicht, en latere wijzigingen;
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Gelet op het feit dat er wordt overgegaan tot restauratiewerken aan de Sint-Michielskerk – fase 4:
restauratiewerken aan het interieur §3: elektrawerken + leidingnet brand- en diefstalbeveiliging, §4:
klank- en geluidsinstallatie en §5: restauratieve schilderwerken;
Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “restauratiewerken aan de SintMichielskerk – fase 4: restauratiewerken aan het interieur §3: elektrawerken + leidingnet brand- en
diefstalbeveiliging, §4: klank- en geluidsinstallatie en §5: restauratieve schilderwerken;
Gelet op het besluit van de kerkfabriek Sint Michiel Bree van 25 januari 2013 betreffende de
goedkeuring ontwerp voor de “restauratiewerken aan de Sint-Michielskerk – fase 4: restauratiewerken
aan het interieur §3: elektrische inrichting, §4: klank- en spraakinstallatie en §5: restauratieve
schilderwerken”;
Overwegende dat de gemeenteraad akkoord gaat met het uitvoeren van de bovenvermelde werken;
BESLUIT
Art. 1 Met betrekking tot het dossier “restauratiewerken aan de Sint-Michielskerk – fase 4:
restauratiewerken aan het interieur §3: elektrische inrichting, §4: klank- en spraakinstallatie en §5:
restauratieve schilderwerken” wordt gunstig advies verleend aan de beslissing van de kerkraad Sint
Michiel van 25 januari 2013 houdende de goedkeuring ontwerp restauratiewerken aan de SintMichielskerk – fase 4: restauratiewerken aan het interieur §3: elektrische inrichting, §4: klank- en
spraakinstallatie en §5: restauratieve schilderwerken.
Art. 2
-

Afschrift van dit besluit over te maken aan:
Architectenburo Erik Martens & partners, Heirweg 12 te 3680 Maaseik;
Kerkfabriek Sint Michiel, p/a Bruglaan 1 te 3960 Bree.

b. Uitbreiding IT Kanaal Noord: bestek en raming infrastructuurwerken.
Op de uitbreiding van het industrieterrein Kanaal-Noord dient de nodige infrastructuur aangelegd om
het uitbreidingsdeel te kunnen ontsluiten. Deze fase omvat het noordelijk gedeelte tussen
Jennenstraat en de bestaande Industrieweg. De werken worden geraamd op een totaal bedrag van
2.489.963,70 euro exclusief BTW en exclusief de kosten van de nutsmaatschappijen. De stad
ontvangt hierop een subsidie van 827.746,91 euro
Het agendapunt wordt met unanimiteit van stemmen goedgekeurd.
De gemeenteraad:

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

betreffende

de

uitdrukkelijke

motiveringsplicht

van

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 15;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 3, § 1;
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Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26
september 1996, en latere wijzigingen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “IKN Fase 1: uitbreiding industrieterrein Kanaal Noordwerken” een bijzonder bestek met nr. 2013/042/TD/NG werd opgesteld door Aracadis Belgium nv,
Eurostraat 1 bus 1 te 3500 Hasselt;
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
* Perceel 1 (Uitbreiding hoofdontsluitingsweg), raming: € 1.516.521,90 excl. btw of € 1.759.959,13
incl. btw
* Perceel 2 (Nieuwe ontsluitingsweg: secundaire ontsluiting 2 (NW-richting)), raming: € 967.441,80
excl. btw of € 1.106.890,56 incl. btw;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 2.483.963,70 excl. btw of
€ 2.866.849,69 incl. btw;
Overwegende dat een deel van de kostprijs van perceel 1 (Uitbreiding hoofdontsluitingsweg) betaald
wordt door Infrax, Trichterheideweg 8 te 3500 Hasselt, en dat dit deel wordt geraamd op € 89.324,28;
Overwegende dat een deel van de kostprijs van perceel 2 (Nieuwe ontsluitingsweg: secundaire
ontsluiting 2 (NW-richting)) betaald wordt door Infrax, Trichterheideweg 8 te 3500 Hasselt, en dat dit
deel wordt geraamd op € 75.850,06;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare aanbesteding;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien zal worden in het budget 2013, op artikel
530/731-60 van de buitengewone uitgaven;
BESLUIT
Art. 1

Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2013/042/TD/NG en de raming
voor de opdracht “IKN Fase 1: uitbreiding industrieterrein Kanaal Noord- werken”, opgesteld
door Arcadis Belgium nv, Eurostraat 1 bus 1 te 3500 Hasselt. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene
aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten. De raming bedraagt € 2.483.963,70 excl. btw of € 2.866.849,69 incl.
btw.

Art. 2

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare aanbesteding.

Art. 3

Een bijdrage zal aangevraagd worden bij de derde betaler Infrax, Trichterheideweg 8 te 3500
Hasselt en het Agentschap Ondernemen, Dienst Ruimtelijke Economie, Koning Albert II-laan
35 bus 2 te 1030 Brussel.

Art. 4

Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Art. 5

De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden op artikel 530/731-60 van de
buitengewone uitgaven dienstjaar 2013.

7.

Uitnodiging/agenda (bijzondere) algemene vergadering en / of
aanduiding van een afgevaardigde:
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A.

Inter-energa

De gemeenteraad:
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding
van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006;
Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 29 juli 1991, en latere wijzigingen, betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht
van de bestuurshandelingen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk
toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven;
Gelet op de wet van 12 november 1997 en het decreet van 18 mei 1999, en latere wijzigingen,
betreffende de openbaarheid van bestuur in de gemeenten en de provincies;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband
Inter-energa ;
Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt
dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt
herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter-energa ;
Gelet op de oproepingsbrief van 18 maart 2013 met de agenda van de algemene vergadering van het
intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-energa van 14 mei 2013 die volgende agendapunten
bevat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Statutaire benoemingen.
Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
Balans en resultatenrekening boekjaar 2012
Kwijting aan bestuurders en commissaris
Evaluatierapport Inter-energa 2007 - 2012.
Voorstel tot statutenwijziging

Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen een vertegenwoordiger mag
aanduiden in het intergemeentelijk samenwerkingsverband.
BESLUIT
Artikel 1. §1.Na geheime stemming wordt als vertegenwoordiger van de gemeente voor de
buitengewone/gewone algemene vergadering vermeld in artikel 1 aangewezen: Dhr. Mathieu Kenis,
gemeenteraadslid, Genatteweg 20, 3960 Bree
Artikel 2: Bovengenoemde vertegenwoordiger [of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger(s)] wordt
(worden) gemandateerd om op de in artikel 1 vermelde algemene vergadering (of iedere andere
datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de
beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten zoals vermeld in de
hoger staande artikelen 1 en 2 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige
agenda.
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Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van
onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan Inter-energa.

B.

Inter-media

De gemeenteraad:
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding
van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006;
Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 29 juli 1991, en latere wijzigingen, betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht
van de bestuurshandelingen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk
toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven;
Gelet op de wet van 12 november 1997 en het decreet van 18 mei 1999, en latere wijzigingen,
betreffende de openbaarheid van bestuur in de gemeenten en de provincies;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband
Inter-media;
Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt
dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt
herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op artikel 31 van de statuten van Inter-media ;
Gelet op de oproepingsbrief van 11 maart 2013 met de agenda van de algemene vergadering van het
intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-media van 7 mei 2013 die volgende agendapunten
bevat:
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Statutaire benoemingen.
Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
Balans en resultatenrekening boekjaar 2012
Kwijting aan bestuurders en commissaris
Evaluatierapport Inter-media 2007 - 2012.
BESLUIT

Artikel 1. §1.Na geheime stemming wordt als vertegenwoordiger van de gemeente voor de
buitengewone/gewone algemene vergadering vermeld in artikel 1 aangewezen: Mevr. Katja Verheyen,
gemeenteraadslid, Opitterkiezel 34, 3960 Bree.
Artikel 2: Bovengenoemde vertegenwoordiger [of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger(s)] wordt
(worden) gemandateerd om op de in artikel 1 vermelde algemene vergadering (of iedere andere
datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de
beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten zoals vermeld in de
hoger staande artikelen 1 en 2 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige
agenda.
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Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van
onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan Inter-media.

C.

Infrax Limburg

De gemeenteraad:
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding
van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006;
Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 29 juli 1991, en latere wijzigingen, betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht
van de bestuurshandelingen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk
toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven;
Gelet op de wet van 12 november 1997 en het decreet van 18 mei 1999, en latere wijzigingen,
betreffende de openbaarheid van bestuur in de gemeenten en de provincies;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09
betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van het intergemeentelijke samenwerkingsverband
Infrax Limburg;
Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt
dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt
herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op artikel 31 van de statuten van Infrax Limburg;
Gelet op de oproepingsbrief van 7 maart 2013 met de agenda van de algemene vergadering van het
intergemeentelijke samenwerkingsverband Infrax Limburg van 29 april 2013 die volgende
agendapunten bevat:
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Statutaire benoemingen.
Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
Balans en resultatenrekening boekjaar 2012
Kwijting aan bestuurders en commissaris
Evaluatierapport Infrax Limburg 2007 - 2012.
Voorstel tot statutenwijziging

Overwegende dat de gemeente overeenkomstig de statutaire bepalingen één vertegenwoordiger mag
aanduiden in het intergemeentelijk samenwerkingsverband.
Gaat de gemeenteraad over tot de de geheime stemming over de aanduiding van de effectieve
afgevaardigde(n) en zijn/haar (hun) (respectievelijke) plaatsvervanger(s).
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BESLUIT
Artikel 1. §1.Na geheime stemming wordt als vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene
vergadering vermeld in artikel 1 aangewezen: de heer Paul De Ruyter, gemeenteraadslid, Herenstraat
37, 3960 Bree .
Artikel 2: Bovengenoemde vertegenwoordiger [of bij belet bovengenoemde plaatsvervanger(s)] wordt
(worden) gemandateerd om op de in artikel 1 vermelde algemene vergadering (of iedere andere
datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de
beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten zoals vermeld in de
hoger staande artikelen 1 en 2 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige
agenda.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van
onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan Infrax
Limburg.

D.

Aanstelling afgevaardigde-bestuurder in Kempisch Tehuis.

De gemeenteraad:
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding
van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006;
Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 29 juli 1991, en latere wijzigingen, betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht
van de bestuurshandelingen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk
toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven;
Gelet op de wet van 12 november 1997 en het decreet van 18 mei 1999, en latere wijzigingen,
betreffende de openbaarheid van bestuur in de gemeenten en de provincies;
Gelet op het feit dat, volgens de statuten van de sociale huisvestingsmaatschappij Kempisch Tehuis,
Ringlaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren, de gemeenteraad van Bree als aandeelhouder/vennoot één
vertegenwoordiger mag aanduiden voor een mandaat van (kandidaat)bestuurder en lid van de
algemene vergadering bij Kempisch Tehuis en dat deze vertegenwoordiger voor de ganse
gemeenteraadslegislatuur aangesteld wordt, tenzij herroepen door de gemeenteraad of door de
algemene vergadering van Kempisch Tehuis;
Gelet op de stemming per handopsteking: 23 ja-stemmen;

BESLUIT
Art.1:
Raadslid Mathieu Kenis wonende te 3960 Bree, Genatteweg 20, wordt aangeduid om ons bestuur te
vertegenwoordigen in de raad van bestuur en de algemene ledenvergadering van
huisvestingsmaatschappij Kempisch Tehuis.
Art.2:
Afschrift van deze beslissing over te maken aan Kempisch Tehuis en de aangeduide afgevaardigde.
Art 3:
Onderhavige beslissing wordt opgenomen in het register van de besluiten van de gemeenteraad.
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8.

Nieuwe straatnaamgeving – “Dekenijstraatje” – principiële
goedkeuring.

De straat aan de Tuin van de Deken heeft geen naam en “Tuin (of Hof) van de Deken” is geen
officiële straat-, plein- of parknaam. Omdat leveranciers van aangrenzende winkels en horecazaken
de weg niet altijd vinden werd beslist de straat rondom de tuin een naam te geven zodat ze in gpsmodules kan ingepast worden. Na advies van de Geschied- en Heemkundige Kring wordt de naam
“Dekenijstraatje” voorgesteld.
Het agendapunt wordt met unanimiteit van stemmen goedgekeurd.
De gemeenteraad:
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding
van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006;
Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 29 juli 1991, en latere wijzigingen, betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht
van de bestuurshandelingen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk
toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven;
Gelet op de wet van 12 november 1997 en het decreet van 18 mei 1999, en latere wijzigingen,
betreffende de openbaarheid van bestuur in de gemeenten en de provincies;
Gelet op de nieuwe gemeentewet waaruit blijkt dat het toekennen van nieuwe straatnamen of
straatnaamwijzigingen tot de bevoegdheden van de gemeenteraad behoort;
Overwegende het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Centrum Bree, waarbij het mogelijk is woningen te
voorzien ter hoogte van het Park van de Dekenij;
Overwegende het dan noodzakelijk is dat een straatnaam te voorzien voor het wegje gelegen in het
Park van de Dekenij;
Overwegende dat de nieuwe inwoners aldaar over een huisnummer en straatnaam dienen te
beschikken;

Overwegende dat gezien de ligging van deze weg in het stadspark “park van de Dekenij”, als
straatnaamgeving “Dekenijstraatje” voor te stellen

Gelet op de nieuwe gemeentewet waaruit blijkt dat het toekennen van nieuwe straatnamen of
straatnaamwijzigingen tot de bevoegdheden van de gemeenteraad behoort;
Overwegende het feit dat de Geschied- en Heemkundige Kring een gunstig advies verleend heeft;
Op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen
Na beraadslaging met unanimiteit van stemmen

BESLUIT :
Art. 1 Principieel akkoord te gaan met de nieuwe straatnaam “Dekenijstraatje” voor de bestaande weg
in het stadspark “Park van de Dekenij”
Art. 2 De wettelijk voorziene procedure hieromtrent verder op te volgen.
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Art. 3 Het college van burgemeester en schepenen wordt de opdracht gegeven deze naamgeving te
onderwerpen aan een openbaar onderzoek en het advies van de culturele raad in te winnen alvorens
de gemeenteraad een definitief besluit ter zake te laten nemen.

9.

Hoek Sportlaan – Bocholterkiezel: ruiling erfdienstbaarheid met
grondoverdracht – principiële beslissing.

De eigenaar van het gebouw op de hoek van de Sportlaan met de Bocholterkiezel (handelsruimte +
appartementen) vraagt aan de stad om voor de bezoekers van het handelsgedeelte uitgang te mogen
nemen via de bestaande toegang van de Olympia. In ruil voor deze erfdienstbaarheid wordt de Stad
Bree eigenaar van een tegen de sporthal aanliggend stukje grond. De gemeenteraad beslist thans
principieel waarna de ruilovereenkomst opgemaakt zal worden.
Het agendapunt wordt met unanimiteit van stemmen goedgekeurd.
De gemeenteraad:
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding
van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006;
Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 29 juli 1991, en latere wijzigingen, betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht
van de bestuurshandelingen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk
toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven;
Gelet op de wet van 12 november 1997 en het decreet van 18 mei 1999, en latere wijzigingen,
betreffende de openbaarheid van bestuur in de gemeenten en de provincies;
Overwegende de verleende stedenbouwkundige vergunningen dd. 08.06.2009 en 02.04.2012 aan het
project “Olympia- BIM nv” houdende het bouwen van vijf handelsruimtes en negen
woongelegenheden
Overwegende de besprekingen met het Agentschap Wegen en Verkeer inzake in- en uitgangen van
dit project in functie van het gemotoriseerd verkeer;
Overwegende de vraag van de heer Jean Ceyssens om middels een erfdienstbaarheid toegang te
mogen nemen tot zijn eigendom via de bestaande toegang van de Olympia (gemeentelijke eigendom);

Overwegende de heer Jean Ceyssens voorstelt deze vestiging van erfdienstbaarheid te ruilen tegen
eigendomsoverdracht van een aanliggend perceeltje;
Overwegende het verdelingsplan dd. 24.04.2012 van Landmeters- en vastgoedexperten B.V.B.A., de
Heer Mathieu Rutten, waarbij voorgesteld wordt de erfdienstbaarheid tot doorgang (lot 5) te ruilen
tegen de overdracht van eigendom (lot 1)
Overwegende het de bedoeling is dat toegang tot het project “Olympia” zal genomen worden via de
Bocholterkiezel en uitgang via de op te leggen erfdienstbaarheid (lot 5), zoals aangeduid op het plan
“inplanting parkeerplaatsen – in en uitrit” dd. 12.11.2012 van Landmeters- en vastgoedexperten
BVBA, de heer Mathieu Rutten;
Op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen
Na beraadslaging met unanimiteit van stemmen
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BESLUIT :
Art. 1 Principieel akkoord te gaan met de voorgestelde ruiling waarbij een erfdienstbaarheid van
doorgang gevestigd wordt op lot 5 van het verdelingsplan dd. 20.04.2012 en waarbij lot 1 van
datzelfde plan in eigendom komt van de stad Bree;
Art. 2 Het College van Burgemeester en Schepenen de opdracht te geven het dossier verder samen
te stellen (o.a. bodemattesten) en de overeenkomst tot ruiling op te stellen;

10. Politiereglementen:
A

Goedkeuring:
a. Sezoensrally.

Het agendapunt wordt met unanimiteit van stemmen goedgekeurd.
De gemeenteraad:
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding
van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2
juni 2006 en latere wijzigingen;
Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 29 juli 1991, en latere wijzigingen, betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht
van de bestuurshandelingen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk
toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven;
Gelet op de wet van 12 november 1997 en het decreet van 18 mei 1999, en latere wijzigingen,
betreffende de openbaarheid van bestuur in de gemeenten en de provincies;
Gelet op de wet van 29 juli 1991, en latere wijzigingen, betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht
van de bestuurshandelingen;
Gelet op het KB van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie op het
wegverkeer;
Gelet op het KB van 28 november 1997, houdende de reglementering van de organisatie van
sportwedstrijden of sportcompetities voor auto’s die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaats
hebben;
Gelet op de door het KB van 28 november 1997 verplichte coördinatievergadering dewelke plaats
heeft te Bocholt en waarvan verslag werd overgemaakt aan de gouverneur van de provincie Limburg;
Gelet op de door het KB van 28 november 1997 verplichte lokale coördinatievergadering ingericht
door de Gouverneur van de Provincie Limburg, verbindingsofficier Marc Geerits,
Rekeninghoudend met een gunstig advies van de gouverneur van de provincie Limburg;
Gelet op de beslissing die genomen zal worden op de provinciale coördinatievergadering te Bocholt,
voorgezeten door de afgevaardigde van de gouverneur;
Overwegende dat het in het belang is van de openbare orde, rust en veiligheid, speciale maatregelen
te treffen op 17 en 18 mei 2013, ter gelegenheid van voornoemde rally;
Overwegende dat ieder uitstel gevaar met zich zou kunnen brengen en aan de weggebruikers en aan
de inwoners schade zou kunnen berokkenen;
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Besluit:

Artikel 1: De volgende gemeentewegen zullen afgesloten zijn voor alle verkeer, uitgezonderd voor de
wedstrijddeelnemers, de inrichters en de veiligheidsdiensten, op vrijdag 17 en zaterdag 18 mei 2013
van 08.00 uur tot 20.00 uur.
KP Bree Beek : Waterstraat (start) – Luysenstraat – Heikantstraat – Campstraat –
Mariahofstraat - Houterstraat - Elsputterstraat – Processieweg (Finish) .
KP Gerdingen : Genatteweg – Reppelerweg – Pannebakkersstraat – Beemdstraat –
Truyenhofstraat – Kraegshofstraat – Schootstraat – Vennestraat – Kapelstraat - Abroxweg
De afsluiting gebeurt met nadar voorzien van het verkeersbord C3 en een pictogram.
Beek brug : een parkeerverbod aan de linkerzijde van de weg; rechts is parkeren toegelaten.
Ook het begin van de Kuilenstraat zal parkeervrij gehouden worden, omdat hier aan beide
kanten van de weg een beek ligt.
De Bocholterkiezel zal afgesloten worden vanaf de rotonde Hamonterweg/Bocholterkiezel tot
juist voorbij het kruispunt Bocholterkiezel/Kapelstraat.Ook het kruispunt
Bocholterkiezel/Vennestraat zal afgesloten worden.
De inrichters zullen aangifte doen van deze wedstrijd bij Toerisme Limburg en dit voor de
ruiter- en fietsroute(s).
Artikel 2: Voor de volgende plaatsen geldt, met uitzondering van de deelnemers, ingevolge het
vogelbroedseizoen, absoluut toegangsverbod voor iedereen:
in het gebied tussen de Houterstraat, de Elsputterstraat en de Processieweg.
Artikel 3: De inrichters verbinden er zich toe dat het veiligheidsplan, zoals voorzien in het KB
van 28 november 1997, integraal wordt toegepast.
Speciale aandacht dient besteed aan de voor het publiek en de pers niet toegankelijke plaatsen
dewelke, buiten de materiële veiligheidsvoorzieningen en de wedstrijdverantwoordelijken,
bewaakt moeten worden door opgeleide en duidelijk herkenbare stewards zoals vermeld in het
veiligheidsboek (post 1(1), post 4, post 8, post 11 en post 18 (1)).
Artikel 4: De veiligheidsboeken zijn ter beschikking bij de politie Noordoost-Limburg.
Artikel 5 : De maatregelen voorzien in het artikel 1 worden aan de weggebruikers ter kennis gebracht
door een aangepaste signalisatie, namelijk het verbodsbord C3, een nadar afsluiting (waarop een
afschrift van het politiereglement), onder toezicht van een signaalgever. De nodige omleidingen
moeten worden voorzien door de inrichters.
Artikel 6 : De signalisatie wordt geplaatst en opgeruimd door en onder verantwoordelijkheid van de
inrichters.
Artikel 7 : Leurhandel is verboden, behalve in de servicezone en enkel mits voorafgaande
toestemming van de burgemeester.
Artikel 8 : Het verkeersreglement zal niet van toepassing zijn op de chronoritten maar wel op de
geneutraliseerde route tussen de verschillende KP’s.
Artikel 9 : Huidige reglementering is van kracht op vrijdag 17 en zaterdag 18 mei 2013 tussen 08.00
uur en 22.00 uur.
Artikel 10 : De overtredingen van dit besluit zullen gestraft worden met politiestraffen
Artikel 11: Deze verordening treedt onmiddellijk in werking na de aanplakking ervan overeenkomstig
art.112 van de nieuwe gemeentewet en volgens artikel 12 van het KB van 16 maart 1968 tot
coördinatie van de wetten betreffende de politie op het wegverkeer.
Artikel 12: Afschrift van huidig besluit zal overgemaakt worden aan de gouverneur van de provincie
Limburg, aan de griffie van de politierechtbank en aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te
Tongeren, en ter kennisgeving aan de inrichters en de lokale politie van Bree.
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b. Module 13 – fietspaden Meeuwerkiezel – ter kennisgeving.
Het agendapunt wordt met unanimiteit van stemmen goedgekeurd.
De gemeenteraad:
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding
van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006;
Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 29 juli 1991, en latere wijzigingen, betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht
van de bestuurshandelingen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk
toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven;
Gezien de aanvraag, d.d 11 maart 2013 vanwege Dhr. Creemers Ben
wonende te Kettingbrugweg 32 te 3950 Bocholt
tot het plaatsen van: “signalisatie werf Meeuwerkiezel”
Gezien de bijkomende vraag, d.d. 03 april 2013 vanwege de politie (Patrick Paredis)
Gelet op de nog in voege zijnde artikelen van de Nieuwe Gemeentewet en de reeds in voege zijnde
artikelen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk
toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven;
Gelet op de wet van 12 november 1997 en het decreet van 18 mei 1999, en latere wijzigingen,
betreffende de openbaarheid van bestuur in de gemeenten en de provincies;
Gelet op de wet van 29 juli 1991, en latere wijzigingen, betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht
van de bestuurshandelingen;
Overwegende dat het in het belang is van de openbare orde, rust en veiligheid, speciale maatregelen
te treffen van 18 maart tot en met 31 augustus 2013 , ter gelegenheid van “Aanleggen van gescheiden
rioleringsstelsel en aanleg fietspaden Meerwerkiezel van Rode Kruislaan tot Boneputstraat”
Overwegende dat ieder uitstel gevaar met zich zou kunnen brengen en aan de weggebruikers en aan
de inwoners schade zou kunnen berokkenen;
Besluit:
Artikel 1: Vanaf 18 maart 2013 tot en met 31 augustus 2013 zal de Meeuwerkiezel N76 als werf
worden ingericht voor Aanleg gescheiden riolering en fietspaden.
Zij houden zich aan het signalisatieplan.
Artikel 2: De maatregelen voorzien in het artikel 1 zullen ter kennis gebracht worden
aan de weggebruikers door een aangepaste verkeerssignalisatie, door de
inrichters te voorzien.
Artikel 3: De aannemer zal tijdig (ten laatste 1 maand voor de aanvang van de verkeershinder)
contact
op nemen met de betreffende maatschappijen en besturen van openbaar vervoer, schoolbusvervoer
en fietsenroutenetwerk.
Artikel 4: Voor zones die niet bereikbaar zijn door de ophaaldiensten (dit wordt enkel bepaald door de
leidende ambtenaar): tijdens de werken wordt bij elke ophaalbeurt het huisvuil (gewoon en groot), het
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papier of karton, GFT-zakken en PMD-zakken vooraf door de aannemer naar groeperingplaatsen
gebracht naast de rijstrook waar het door de ophaaldienst, zonder het verkeer te hinderen, kan
opgeladen worden, zonder telkens de werfzone te moeten kruisen. Containers worden eveneens naar
de rand van de werfzone gebracht (zodat ze door de ophaaldienst gemakkelijk kunnen geledigd
worden); ze worden daarna terug naar de oorspronkelijke plaats gebracht. Door de aannemer te
begrijpen in zijn eenheidsprijzen.
Artikel 5: Tijdens de gehele werken is er steeds over het gehele traject 1 rijstrookbreedte voor het
verkeer beschikbaar, eventueel is dat alternerend van het ene naar het andere rijvak.
Het verkeer van de richting Meeuwen – Bree krijgt een traject doorheen deze projectzone; met
éénrichtingsverkeer.
Het verkeer Bree – Meeuwen (evenals het suggestietraject Bree – Peer ten gevolge van de werf
Peerderbaan) krijgt een omleidingstraject met éénrichtingsverkeer via een klein stuk van de
Gruitroderkiezel N730 om vervolgens via de Boneputstraat de doorsteek te maken naar de
Meeuwerkiezel (net achter de projectzone) alwaar het conflict met het rechtdoor rijdend verkeer vanuit
Meeuwen wordt geregeld met driekleurige lichten.
Als aanvullende maatregel zal er éénrichtingsverkeer ingesteld worden in de volgende straten vanaf
25 maart 2013 :
- Cobbestraat rijrichting van N76 richting Opitterpoort
- Watertorenstraat rijrichting van watertoren richting Boneputstraat
- Rein rijrichting van N730 richting Boneputterveld
Als bijkomende aanvullende maatregel zal in de Gruitroderstraat tijdelijk het karakter van
‘plaatselijk verkeer’ worden opgeheven.
Hiervoor zullen de borden ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ aan de zijde van de Verloren
Koststraat en de Gruitroderkiezel tijdelijk afgeplakt worden.
Tevens zal er een bord ‘doorgaand verkeer richting Kinrooi’ geplaatst worden op de
Gruitroderkiezel thv de Gruitroderstraat.
Artikel 6: Tijdens een beperkte periode in het project zullen er 3 doorgravingen van de gehele rijweg
worden uitgevoerd.
Hierbij zal er een aparte omleiding worden voorzien via een apart politiereglement.
Voorts zal men ervoor zorgen dat de halve rijweg aan het einde van elke werkdag steeds weer
overrijdbaar is.
In het belang van de bereikbaarheid van alle woningen door o.a. de hulpdiensten, is het verboden om
tegelijkertijd de middelste samen met 1 of beide van de buitenste doorgravingen uit te voeren.
Bij aanvraag van de specifieke vergunning voor het volledig blokkeren van de Meeuwerkiezel voor het
maken van de doorgravingen, zal de werfverantwoordelijke aan de hulpdiensten de planning kenbaar
maken zodat zij kunnen voorzien langs welke route bepaalde woningen het snelst bereikbaar zijn.
Artikel 7: De overtreders op de verbods- en gebodsbepalingen bevolen door de
krachtens onderhavige verordening geplaatste tekens zullen vervolg en gestraft worden
overeenkomstig artikel 29 van het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot
coördinatie van de wetten op de politie van het wegverkeer..
Artikel 8: Deze verordening treedt onmiddellijk in werking na de aanplakking ervan
overeenkomstig art.112 van de nieuwe Gemeentewet en volgens artikel 12 van
het KB van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie
op het wegverkeer.
Artikel 9: Een eensluidend afschrift van huidig besluit zal onmiddellijk worden
toegezonden
aan de zonechef van de politie NOORDOOST LIMBURG, de Gouverneur van de Provincie Limburg
(Bestendige deputatie), evenals aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan deze van
de politierechtbank. Van de politieverordeningen wordt melding gemaakt in het Bestuursmemoriaal
van de provincie
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11. Wegeniswerken Meeuwerkiezel: stand van zaken.
Schepen Rudi Cober geeft toelichting. Vanaf 15 april is de aannemer gestart met fase 1, de aanleg
van nieuwe riolering en fietspaden. De vermoedelijke einddatum is 15 november. Fase 2: de aanleg
van de nieuwe verbindingsweg en de aanleg van een nieuwe rotonde aan de Riekskensstraat start in
mei en zal volgens planning in december 2014 voltooid zijn. Fase 3: de aanleg van riolering en
fietspaden vanaf de Boneputstraat tot aan de Gerkenberg start in het najaar 2014. Fase 4: de aanleg
van riolering en fietspaden tot aan de grens met Meeuwen (Wijshagen) start volgens de huidige
planning in het najaar 2015.
Alvorens met de werken te kunnen starten is er telkens tijd nodig om ondermeer de eigendommen te
verwerven en de technische dossiers en de bouwaanvraag op te stellen.

12. Masterplan Breughelzaal: stand van zaken.
Schepen Jo Vandersteegen en burgemeester Liesbeth Van der Auwera geven toelichting. Het
managementteam en een pojectteam hebben vanuit de administratie van de stad Bree, op verzoek
van het college van burgemeester en schepenen, een advies uitgebracht. Alles in overweging
genomen is een hedendaags theateraanbod op een nieuwe locatie en in een nieuwe theaterzaal de
beste keuze en dit is in het schepencollege principieel beslist. De zoekzone situeert zich rond het
refugiehuis, het pensionaat en het ontmoetingscentrum.
De fractie Verjonging betreurt dat er afgestapt wordt van de oorspronkelijke piste van de verbouwing
van de huidige Breughelzaal.
De fractie Vlaams Belang-Leefbaar Bree stelt zich vragen bij de financiële haalbaarheid van een
nieuwbouw en meent dat een kleinschalig project Bree dan het beste dient.
Raadslid Matthias Vandijck (Verjonging) wenst in de notulen op te laten nemen dat de voorzitter
raadslid Pierre Geuzens (Verjonging) niet heeft laten uitpraten bij de discussie over dit agendapunt.

13. Toegevoegde punten namens de fractie Vlaams Belang-Leefbaar
Bree.
Vraag van raadslid Jos Drijkoningen.
De kwaliteit van onze landbouwwegen staat mee garant voor een goede ontwikkeling van de
plattelandseconomie, in hoofdzaak landbouw en recreatie.
1. Om na te gaan hoe we de landbouwwegen efficiënter (en permanent) kunnen onderhouden,
herstellen of heraanleggen.
2. Hiertoe de nodige financiële middelen uit te trekken in relatie tot de omvang van de behoeften.
Antwoord: We gaan de landbouwwegen een goed en duurzaam onderhoud geven, deze werken gaan
jullie dan ook in onze begroting en beleidsnota terugvinden.
We bekijken onze landbouwers dan ook als volwaardige bedrijven. De belangrijkste wegen en Die
wegen die er het slechts aan toe zijn komen het eerst aan bod. Onze aandacht gaat ook naar de
grachten en het snoeien van de houtkanten. Er zullen ook bermen afgeschraapt worden om een
duurzaam onderhoud te garanderen. Ook in 2014 voorzien we extra middelen om onze
landbouwwegen nog sneller en efficiënter onderhouden.
Stemming: alle raadsleden stemmen voor.
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14. Toegevoegde punten namens de fractie Verjonging.
1.

Verkoop kloosterdomein Gerkenberg.

Graag hadden wij vernomen wat de huidige stand van zaken is in het dossier rond de verkoop van het
kloosterdomein en is er afgelopen maanden vooruitgang geboekt in dit dossier?
Antwoord van burgemeester Liesbeth Van der Auwera.
Er is vooruitgang in dit dossier geboekt. Te gepasten tijde zal hier meer uitleg over gegeven worden.

2.

Voorlopige twaalfden.

Volgens de fractie van Verjonging heeft de huidige meerderheid nu tijd genoeg gehad om een
begroting op te stellen en hoe lang men nog gebruik gaat maken van de voorlopige twaalfden?
Het antwoord werd reeds eerder in deze gemeenteraad gegeven, in de gemeenteraad van mei wordt
de begroting/budget 2013 ter goedkeuring voorgelegd.

De dagorde afgehandeld zijnde, wordt de zitting voor gesloten verklaard om 20.15 uur.
Namens de gemeenteraad
Stefan Goclon
Stadssecretaris

Jacques Leten
voorzitter
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