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Beste inwoner,
In deze vernieuwde stadsgids, die je eveneens digitaal terugvindt op
www.bree.be of www.inforegio.be, stelt elke stedelijke dienst zich
uitgebreid voor. Je vindt een handige alfabetische trefwoordenlijst die je
de weg wijst naar de juiste informatie: een eerste hulp bij trouwen,
premies, SABAM-aanvragen of een overzicht van onze openingsuren?
Je vindt zulke zaken (en veel meer) terug onder handige rubriekjes per
thema! Natuurlijk kan je alle info uit de stadsgids ook terugvinden op
onze website, waar ze steeds up-to-date is.
Geraak je toch nog de weg kwijt in ons netwerk van stedelijke diensten?
Dan mag je steeds contact opnemen met ons team aan het Onthaal, vlak
aan de ingang van het stadhuis. Zij helpen je graag verder.
Veel leesplezier!
Liesbeth Van der Auwera
Burgemeester Stad Bree
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ALGEMENE INFO

Nuttige telefoonnummers
Stadsbestuur Bree

Vrijthof 10 - 3960 Bree - Tel. 089 84 85 00 - onthaal@bree.be - www.bree.be-

Algemene noodnummers

Brandweer ...........................................................................................................................................................................................100
Medische spoedgevallen .......................................................................................................................................................100 of 112
Politie ....................................................................................................................................................................................................101
Europees noodnummer .....................................................................................................................................................................112

Hulp- of informatielijnen

Algemene inlichtingen .....................................................................................................................................................................1207
Alzheimer phone national ..................................................................................................................................................0800 15 225
Anonieme Alcoholisten (24/24u) ....................................................................................................................................03 2 39 14 15
Antigifcentrum ...................................................................................................................................................................070 24 52 45
Autisme-telefoon ................................................................................................................................................................078 15 22 52
Awel (kinder- en jongerentelefoon) ..................................................................................................................................................102
Brandwondencentrum Neder over Heembeek ..............................................................................................................02 2 68 62 00
Card Stop (verloren/gestolen betaalkaart) .....................................................................................................................070 34 43 44
Child Focus ..................................................................................................................................................................................116 000
Civiele bescherming ..........................................................................................................................................................050 81 58 41
De Lijn ..............................................................................................................................................................................070 22 0 02 00
Diabetes-infolijn .................................................................................................................................................................0800 96 333
Docstop (verlies/diefstal e-ID/paspoort) .................................................................................................................00800 2123 2123
Druglijn ................................................................................................................................................................................078 15 10 20
Duikongevallen ..................................................................................................................................................................050 55 86 89
GAIA ......................................................................................................................................................................................022 45 29 50
Holebifoon ...........................................................................................................................................................................0800 99 533
Kankerinfo ...........................................................................................................................................................................0800 15 802
Meldpunt ouderenmishandeling .......................................................................................................................................078 15 15 70
Meldpunt geweld ...............................................................................................................................................................................1712
Mutas ...................................................................................................................................................................................022 72 09 00
Natuurhulpcentrum ..........................................................................................................................................................089 85 49 06
Opvoedingslijn ....................................................................................................................................................................078 15 00 10
Rode Kruis Vlaanderen .......................................................................................................................................................................105
Slachtofferhulp - CAW Limburg .........................................................................................................................................011 23 23 40
Tabakstop ............................................................................................................................................................................0800 111 00
Teleblok (studenten) ..........................................................................................................................................................0800 13 144
Tele-onthaal .........................................................................................................................................................................................106
VAB Reisbijstand.................................................................................................................................................................078 22 22 22
Vlaamse informatielijn .....................................................................................................................................................................1700
Veilig vrijenlijn......................................................................................................................................................................078 15 15 15
Vertrouwenscentrum kindermishandeling .....................................................................................................................0800 970 79
Vlaamse wegentelefoon ....................................................................................................................................................0800 122 66
Zelfmoordpreventie...........................................................................................................................................................................1813
Ziekenhuis Maas en Kempen ...........................................................................................................................................089 50 50 50

Andere nuttige nummers

Lokale brandweer ..............................................................................................................................................................089 73 92 90
Defecte straatverlichting ...................................................................................................................................................0800 60 777
Infrax - algemene storingslijn ...........................................................................................................................................078 35 35 00
Infrax - gasgeur ..................................................................................................................................................................0800 65 0 65
Lokale politie ......................................................................................................................................................................089 48 06 30
Wachtdienst apothekers ...................................................................................................................................................0903 99 000
Wachtdienst huisartsen ....................................................................................................................................................089 430 300
Wachtdienst tandartsen ....................................................................................................................................................0903 39 969
Watergroep .........................................................................................................................................................................02 238 96 99
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Gemeentelijke profielschets*
In het noordoosten van de provincie Limburg ligt Bree met een grondgebied van 64,96 km².
Samen met de landelijke deelkernen Beek, Gerdingen, Opitter, Tongerlo en het gehucht ’t Hasselt en de (tuin)wijk Vostert telt
Bree momenteel ongeveer 16 000 inwoners. Bree ligt op de rand van het Kempens Plateau. Ten noordoosten van het
stadscentrum loopt de Zuid-Willemsvaart. U kan Bree bereiken via de hoofdinvalswegen N73 en N76. Er zijn ook
verschillende busverbindingen tussen Bree en de omliggende gemeenten.
Bree is -bovenal- een gezellige en aangename stad om te wonen en te werken. Daarnaast hebben we een uitdagend
vrijetijdsaanbod en rijk verenigingsleven. Zowel in het stadscentrum als op de periferie vind je een uitgebreid winkelaanbod
en gezellige terrasjes. In de deelkernen toveren we stilte en rust tevoorschijn in onze wandel- en fietsgebieden. Bree heeft
troeven in overvloed om al haar bezoekers heerlijk te verwennen.
(*) Situatie december 2021
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Het stadsbestuur
College van burgemeester & schepenen (CBS)

Burgemeester Liesbeth Van der Auwera staat sinds 2 januari 2013 aan het hoofd van de stad. Zij wordt hierin bijgestaan door
5 schepenen en de stadssecretaris. Samen vormt dit college van burgemeester en schepenen het uitvoerend orgaan van de
stad, dat het dagelijks bestuur waarneemt. Behalve de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad, heeft het
college een aantal bevoegdheden die door de wet worden opgedragen: het beheer van de gemeentelijke inrichtingen, de
inkomsten en uitgaven van de stad, de leiding van de stedelijke werkzaamheden, de vaststelling van rooilijnen, afgifte van
omgevingsvergunningen en meer.
De stadssecretaris notuleert de beraadslagingen en de beslissingen van zowel het schepencollege als van de gemeenteraad
en is tevens het hoofd van het stadspersoneel.

Burgemeester
Liesbeth Van der Auwera (CD&V)
Bevoegdheden:
brandweer, politie, klimaat, cultuur, economie, burgerlijke stand
Gedeelde bevoegdheden met eerste schepen: personeel, communicatie, verkiezingen.
Afspraak via: www.bree.be/aanvraag-dienstbetoon-burgemeester of 089 84 85 12
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Schepenen
Mario Knippenberg (N-VA) - eerste schepen
Bevoegdheden:
ruimtelijke ordening, jeugd, mobiliteit, internationale samenwerking
Gedeelde bevoegdheden met burgemeester: personeel, communicatie, verkiezingen
Gedeelde bevoegdheden met schepen Jo Vandersteegen: milieu
Afspraak via: mario.knippenberg@bree.be of 0475 69 26 72
Zitdag: op afspraak
Katja Verheyen (N-VA)
Bevoegdheden:
wonen, welzijn
Afspraak via: katja.verheyen@bree.be of 0497 74 50 93
Zitdag: op afspraak

Rudi Cober (N-VA)
Bevoegdheden:
openbare werken, groenbeleid, erfgoed
Afspraak via: rudi.cober@bree.be of 0498 44 89 48
Zitdag: op afspraak

Jo Vandersteegen (CD&V)
Bevoegdheden:
landbouw, evenementen, markten, kermissen, toerisme
Afspraak via: jo.vandersteegen@bree.be of 0495 63 57 33
Zitdag: op afspraak

Michel Theunissen (CD&V)
Bevoegdheden:
financiën, sport, energie, ICT
Afspraak via: michel.theunissen@bree.be of 0473 24 57 69
Zitdag: op afspraak

Stadssecretaris
Stefan Goclon
stefan.goclon@bree.be of 089 84 85 00
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Gemeenteraad
De gemeenteraad vormt de wetgevende macht binnen onze gemeente en bestaat uit rechtstreeks verkozen leden voor zes
jaar. De leden van het college van burgemeester en schepenen zijn ook verkozen als gemeenteraadslid. In Bree zetelen
hierin 25 raadsleden die om de zes jaar verkozen worden. Sinds 2019 zijn alle leden van de gemeenteraad ook lid van de
OCMW-raad.
De gemeenteraad staat in voor het bepalen en controleren van het beleid dat door het college van burgemeester en
schepenen wordt uitgevoerd. Over het algemeen wordt aangenomen dat gemeenteraadsleden de vertegenwoordigers van
het volk zijn. Het feit dat deze personen als enigen rechtstreeks verkozen worden, speelt daarbij een belangrijke rol. De
gemeenteraad zetelt 10 keer per jaar in de Kim Clijsterszaal van het stadhuis. De OCMW-raad vergadert ook 10 keer per jaar
en dit vooral over sociale aangelegenheden. Deze vergadering vindt altijd plaats aansluitend op de gemeenteraad.

In de eerste plaats is de gemeenteraad bevoegd om alles te regelen wat van gemeentelijk belang is, tenzij een
aangelegenheid expliciet is toevertrouwd aan de burgemeester of aan het schepencollege. Daarnaast dient de raad te
beraadslagen over elk onderwerp van algemeen belang dat haar door de hogere overheid wordt opgedragen (vb. toezicht
over de kerkfabrieken, erkenning van buurtwegen).
Wil je graag een gemeenteraad bijwonen? Dat kan! De vergaderingen zijn namelijk vrij toegankelijk voor publiek, behalve
wanneer het om persoonsgebonden aangelegenheden gaat. Je kan de openbare vergaderingen bijwonen, maar je mag niet
tussenkomen. Denk er daarbij wel aan dat de deuren omwille van veiligheidsredenen 15 minuten na aanvang sluiten.
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Wie zetelt er in de gemeenteraad en OCMW raad?
Liesbeth Van der Auwera (CD&V)
089 84 85 00
liesbeth.vanderauwera@bree.be

Rudi Cober (N-VA)
0498 44 89 48
rudi.cober@bree.be

Ingrid Bongers (CD&V)
0472 57 17 85
ingrid.bongers@outlook.com

Free Bamps (N-VA)
freebamps@gmail.com
Jo Leenders (N-VA)

Mathieu Kenis (CD&V)
0486 37 03 21
kenis.thieu@skynet.be
Elly Langens (CD&V)
0494 49 93 45
elly.langens@telenet.be
Mia Weltjens (CD&V)
Jo Vandersteegen (CD&V)
0495 63 57 33
jo.vandersteegen@bree.be
Michel Theunissen (CD&V)
0473 24 57 69
michel.theunissen@bree.be
Mario Knippenberg (N-VA)
0475 69 26 72
mario.knippenberg@bree.be
Katja Verheyen (N-VA)
0497 74 50 93
katja.verheyen@bree.be
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Lien Ceyssens (Verjonging)
ceyssenslien@gmail.com
Lode Tijskens (Verjonging)
0494 16 80 81
tijlo@live.be
Luc Bloemen (Verjonging)
luc_bloemen@icloud.com

Martijn Geerits (N-VA)
Stefan Daniels (N-VA)
0498 59 71 01
stefan.daniels@telenet.be
Jordy Kunnen (Vooruit)
0496 11 23 52
jordy.kunnen@bree.be
Dries Tyskens (Verjonging)
089 25 54 87
dries@tyskens.be
Edith Vanaken (Verjonging)
0496 59 62 76
edith.vanaken@skynet.be
Elke Luyckx (Verjonging)
089 46 52 34
elkeluyckx@hotmail.com
Lambert Neyens (Verjonging)
0477 22 63 54
lambertneyens@hotmail.com

Sietse Wils (Verjonging)
sietse.wils@gmail.com
Jos Drykoningen (Vernieuwing)
0479 64 07 92
jos.drykoningen@hotmail.be
Rik Hertogs (VCD)
0495 20 04 00
rik.hertogs@vcdbree.be

ALGEMENE INFO

Adviesraden
Het stadsbestuur van Bree kan rekenen op de hulp en het advies van een aantal gemeentelijke adviesraden en andere
overlegorganen. Een adviesraad is een georganiseerd overleg tussen stadsbestuur, verenigingsleven en individuele
Breeënaren. Door het uitbrengen van adviezen willen de adviesraden wegen op het stedelijk beleid. Bree telt een aantal
erkende stedelijke adviesraden, ingericht vanuit een specifieke thematische invalshoek of ter vertegenwoordiging van een
bepaalde doelgroep (zoals jeugd of senioren).
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Aankondigingsborden

Activiteitenkalender

Er zijn 6 digitale aankondigingsborden op publiek
toegankelijke plaatsen. De borden kondigen Breese
activiteiten en informatie aan. Daarnaast staan er
aanplakborden op belangrijke invalswegen. Je kan er enkel
publiceren aan de hand van voorgesneden plakkaten die te
verkrijgen zijn bij de technische dienst.

Via de UiTdatabank kunnen erkende socio-culturele, sporten jeugdverenigingen hun aanbod aan activiteiten en
evenementen aan het grote publiek bekend maken. Deze
databank vormt de basis van het lokale overzicht en voor de
opmaak van de activiteitenkalender in het maandelijks
stadsmagazine. Registreer je op www.uitdatabank.be en
beheer zelf de bekendmaking van je activiteitenaanbod.

Digitale aankondiging:
Onthaal stadhuis - onthaal@bree.be
www.bree.be/digitale-infoborden
Gedrukte aankondiging:
Technische dienst - techdienst@bree.be

Academie

Onthaal stadhuis
Vrijthof 10
3960 Bree
089 84 85 00 - onthaal@bree.be

Afbraak van een woning
Om te weten of je voor je afbraakwerken al dan niet een
vergunning nodig hebt, kan je terecht bij de dienst
omgeving (voorheen: dienst ruimtelijke ordening).
Dienst Omgeving
Vrijthof 10
3960 Bree
089 84 85 15 - omgevingsloket@bree.be
www.bree.be

Afschriften
Bij de academie van Bree kan je kiezen uit 3 richtingen:
muziek, woord of beeldende en audiovisuele kunsten. Vanaf
6 jaar kan je beginnen met muziekinitiatie (atelier) en
beeldende en audiovisuele kunsten (beeldatelier). Voor
woordatelier en muziekatelier moet je 8 jaar zijn.
In Bree heeft de academie zijn vaste stek in het Pensionaat
(bij het Ontmoetingscentrum). Daar kan je de 3 de
richtingen volgen. Voor lagere graad van beeldatelier kan je
ook nog in Opitter terecht bij Basisschool de Wissel.
Cultuurdienst
Kloosterstraat 13
3960 Bree
089 84 85 66 - academie@bree.be
www.bree.be/vrije-tijd/cultuur/academie
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De dienst burgerzaken kan afschriften van officiële
documenten eensluidend verklaren. Je meldt je dan aan
met het originele document en een kopie ervan (diploma,
factuur, attest e.a.).
Dienst burgerzaken
Vrijthof 10
3960 Bree
089 84 85 14 - burgerzaken@bree.be
www.bree.be

A-Z

Afval

Pmd
Dit staat voor plastic flessen en flacons, metalen
verpakkingen en drankkartons.
De verpakkingen moeten goed geledigd en gezuiverd
worden en mogen niet meer dan 8 liter inhoud hebben. Pmdzakken kosten € 3 per rol van 20 stuks.

Gft (groente-, fruit- en tuinafval)
De gft-container dient voor de ophaling van groente-, fruiten tuinafval. Er zijn grote containers van 120 liter en kleine
containers van 40 liter (appartementen). De afrekening van
het gft-afval gebeurt via het diftar-systeem. Dit betekent dat
het afval bij ophaling wordt gewogen. Het tarief is
vastgesteld op €0,10 per kg.
Bree is lid van Limburg.net dat volgende afvalfracties
selectief ophaalt:

Restfractie in grijze huisvuilzakken
Dit is het niet-recycleerbaar afval. Jaarlijks krijgt elk gezin
een tegoed aan huisvuilzakken toegewezen. Extra
huisvuilzakken kan je kopen aan het Onthaal van het
stadhuis of in sommige grootwarenhuizen aan € 6,25 per
kleine rol en € 12,50 per grote rol.

Afvalbelasting en afhalen huisvuilzakken 2022
Elk gezin dat in Bee gedomicilieerd is op 1 januari 2022,
ontvangt in de loop van 2022 een aanslagbiljet voor de
inzameling en verwerking van het afval. Met deze belasting
wordt de basisdienstverlening en een quotum
huisvuilzakken aangerekend. Het quotum huisvuil wordt
berekend in functie van uw gezinstoestand op 1 januari en
geeft recht op een aantal rollen huisvuilzakken:
• Gezin van 1 persoon:
2 rollen met 10 zakken van 22 l
• Gezin van 2 personen:
2 rollen met 10 zakken van 44 l
• Gezin van 3 personen:
2 rollen met 10 zakken van 44 l en
1 rol met 10 zakken van 22 l
• Gezin van 4 personen of meer:
3 rollen met 10 zakken van 44 l
Wanneer en waar je het quotum huisvuilzakken kan
afhalen, verneem je via de gemeentelijke infokanalen.
Vergeet je zakken niet af te halen voor 31 december 2022.
Breng zeker je elektronische identiteitskaart mee wanneer
je de huisvuilzakken afhaalt.

Glas
Hol of rond glas zoals flessen, bokalen en glazen wordt
ingezameld via de glasbollen die verspreid staan opgesteld
in de stad (www.bree.be). Vensterglas, spiegelglas,
porselein, aardewerk, vuurvast glas of dergelijke is
verboden. Reeds een kleine hoeveelheid hiervan belemmert
het recyclageproces. Het glas moet bovendien zuiver zijn en
alle deksels en stoppen moeten verwijderd worden. Wit glas
en gekleurd glas moeten gescheiden in de daartoe
bestemde glasbollen gedeponeerd worden.

Papier en karton
Papier en karton wordt samengebonden of in kartonnen
dozen buiten geplaatst. Behangpapier, vuil of vet papier met
voedselresten zoals frietzakken, cellofaan, zilverpapier,
aluminiumfolie, kaften, enveloppen met een venster of
dergelijke zijn verboden. Het grondgebied van Bree is
opgedeeld in 2 ophaalrondes: zie afvalkalender.

Grofvuil
Dit is het niet-recycleerbaar afval dat te groot is om in de
huisvuilzak te steken. Dit kan tegen betaling naar het
recyclagepark gebracht worden. Het wordt eveneens de
tweede maandag van de maand aan huis opgehaald. Dit
moet minstens 8 dagen vóór de ophaaldag aangevraagd
worden via www.limburg.net of via 0800 90 720. Het
gewicht van 1 afzonderlijk voorwerp of een samengebonden
bundel mag niet zwaarder zijn dan 70 kg. Het mag maximaal
2m lang en 1m breed zijn. Het totaalvolume is beperkt tot 2
m³ per aanbieding. Het tarief bedraagt €20 per voorwerp of
per verpakking. De verrekening gebeurt automatisch via de
persoonlijke diftar-rekening.
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Textiel
Textiel wordt samengebonden of in een zak huis aan huis
opgehaald (zie kalender). Textiel kan eveneens naar de
Kringwinkel, het recyclagepark of de kledingcontainers
gebracht worden.
De afvalkalender bevat een compleet overzicht van de
ophaaldagen van de verschillende afvalfracties. Exemplaren
zijn te verkrijgen aan het Onthaal van het stadhuis. De
kalender valt jaarlijks in de brievenbus en is ook te
raadplegen op de website: www.limburg.net.
Onthaal stadhuis
Vrijthof 10
3960 Bree
089 84 85 00 - onthaal@bree.be
Limburg.net (klantendienst)
Gouverneur Verwilghensingel 32
3500 Hasselt
0800 90720 - info@limburg.net
Dienst Omgeving
Vrijthof 10
3960 Bree
089 84 85 15 - omgevingsloket@bree.be

AGB
De gemeenteraad richtte het Autonoom Gemeentebedrijf
Bree op voor het beheer en de exploitatie van de
gemeenschappelijke eigendommen. Het AGB wordt
bestuurd door een raad van bestuur, die in principe over de
volheid van bevoegdheid beschikt. De raad van bestuur
wordt samengesteld door de gemeenteraad. Een
beheersovereenkomst tussen Stad Bree en AGB regelt de
financiële verhoudingen tussen Stad Bree en AGB, de
afstemming van het beleid op dat van de stad en de nadere
omschrijving en afbakening van de opdrachten en
verantwoordelijkheden van het AGB.

Belangrijkste activiteiten
•
•
•
•

Exploiteren van parkeergelegenheden
Beheren van een patrimonium
Verwerven, gebruiksklaar maken en verkopen van gronden
Exploiteren van sportinfrastructuur
Autonoom Gemeentebedrijf Bree
Witte Torenwal 23 bus 1
3960 Bree
089 84 85 23 - agb@bree.be - agb.bree.be
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Begraafplaatsen en concessies
Er zijn 5 begraafplaatsen, die voor iedereen toegankelijk zijn
tijdens de openingsuren.
•
•
•
•
•

Bree Centrum: Witte Torenstraat
Vostert: Pater Coninxlaan
Gerdingen: Schoolstraat
Opitter: Parkdreef
Tongerlo: Bosstraat

Een overledene kan begraven worden in de rij (zonder
concessie) voor een periode van 10 jaar, in een concessie
van 20 jaar (in volle grond) of in een grafkelder met een
concessie van 50 jaar. Na crematie kunnen de assen van de
overledene in het columbarium of in een concessie bijgezet
worden of uitgestrooid worden op een speciaal daartoe
voorziene weide op het kerkhof. Indien de overledene dit
tijdens zijn leven schriftelijk heeft vastgelegd bij de dienst
burgerzaken (of indien deze wens blijkt uit enig ander
schriftelijk bewijs) kunnen de assen bewaard worden op
een andere plaats dan de begraafplaats.

Concessies
Een concessie of grondvergunning is een plaats op één van
de stedelijke begraafplaatsen, hetzij in volle grond, in een
nis in het columbarium of in een kelder, waar de overledene
wordt begraven of bijgezet.
Na ontvangst van de aanvraag tot concessie zal er een
factuur naar de aanvrager verzonden worden. Van zodra de
betaling ontvangen is, zal het College van burgemeester en
schepenen de concessie afleveren.
Voor alle administratie: aangifte overlijden, begraving,
grondvergunningen of concessies, plaatsen van graftekens,
klachten of vragen in verband met begraafplaatsen kan je
terecht bij de dienst burgerzaken.
Dienst burgerzaken
Vrijthof 10
3960 Bree
089 84 85 14 - burgerzaken@bree.be
www.bree.be
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Belastingen

Beroepsverandering

Er zijn belastingen op verschillende niveaus. Op het
aanslagformulier kan je zien of het gaat om federale,
provinciale of gemeentelijke belastingen.

Hoewel het beroep niet meer op de identiteitskaart
voorkomt, is de melding van beroepsverandering een
verplichting. Dit is noodzakelijk om alle uittreksels,
opgemaakt aan de hand van het bevolkingsregister, met
een correcte vermelding van het beroep te kunnen
afleveren.

Belastingen van de federale overheid
Veel belastingen in België zijn nog steeds een federale
bevoegdheid. Enkele van de belangrijkste en meest
bekende federale belastingen zijn de personenbelasting, de
vennootschapsbelasting en de belasting over de
toegevoegde waarde of btw. Een overzicht van de federale
belastingen vind je op de website financien.belgium.be. Voor
informatie over de federale belastingen kan je ook terecht
bij de Federale Overheidsdienst Financiën, die deze
belastingen int en beheert.
FOD Financiën
Koning Albert II-laan 33
1030 Brussel
025 72 57 57 - financien.belgium.be

Provinciale belastingen
De Limburgse burgers en bedrijven betalen provinciale
belastingen en kunnen op die manier genieten van heel wat
diensten, activiteiten en producten van de provincie
Limburg. De referentiepersonen (vroeger de
gezinshoofden) ontvangen eenmaal per jaar een
aanslagbiljet.

Dienst Burgerzaken
Vrijthof 10
3960 Bree
089 84 85 14 - burgerzaken@bree.be
www.bree.be

Beschut wonen
Beschut wonen is een woonvorm (individueel of in kleine
groepjes) voor mensen met psychiatrische problemen die
geen ziekenhuisbehandeling meer nodig hebben. Enkele
keren per week komt een begeleider langs. De bewoner kan
ook deelnemen aan dagactiviteiten, aangepast aan de
noden van de bewoner op vlak van psychisch en lichamelijk
functioneren, praktische leef- en woonvaardigheden,
dagbesteding, sociaal netwerk, sociale vaardigheden en
dergelijke.

Bibliotheek (Bib)

Provinciale Belastingen, Directie Financiën
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
011 23 77 02 - provinciebelastingen@limburg.be
www.limburg.be/belastingen

Gemeentelijke belastingen
De gemeentebelasting is een verplichte bijdrage aan de
algemene uitgaven van de gemeente, opgelegd door de
gemeenteraad. Voorbeelden van gemeentebelastingen in
Bree zijn de opcentiemen op de personenbelasting en de
opcentiemen op de onroerende voorheffing.
Financiële dienst
Vrijthof 10
3960 Bree
089 84 85 13 - financie@bree.be
www.bree.be

De Breese bib is al lang geen ‘boekenrij’ meer. Zo kan je naast
het uitlenen van boeken, strips, tijdschriften, cd’s en dvd’s
genieten van interactieve workshops, tentoonstellingen,
lezingen, theatervoorstellingen, muziekuitvoeringen,
demonstraties op maat van de bib. Op woensdag en zaterdag
verzorgen leesouders steevast een voorleesmoment. Zoek je
zelf een podium, dan ben je er eveneens van harte welkom.
Alle Breese kinderen komen maandelijks op klasuitlening en
maken tijdens de jeugdboekenweek kennis met een auteur,
dichter, theatermaker of illustrator.
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Nieuwe technologieën en digitale ontwikkelingen zijn niet
weg te denken in onze maatschappij. MakerBib streeft er dan
ook naar mensen op weg te helpen. Je kan er gratis
gebruikmaken van internetpc’s, tablets en WIFI. Er zijn er tal
van workshops en cursussen over computers en technologie.

Burgerzaken

Het volledig aanbod en programma is terug te vinden op de
website bree.bibliotheek.be.
Openingsuren:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

10.00 u tot 12.00 u
10.00 u tot 12.00 u
14.00 u tot 19.00 u
10.00 u tot 12.00 u
10.00 u tot 12.00 u
10.00 u tot 15.00 u

15.30 u tot 19.00 u
15.30 u tot 19.00 u
15.30 u tot 19.00 u

Zomerregeling (1 juli tot 31 augustus):
Maandag:
15.30 u tot 19.00 u
Dinsdag:
15.30 u tot 19.00 u
Woensdag:
15.30 u tot 19.00 u
Donderdag:
15.30 u tot 19.00 u
Vrijdag:
10.00 u tot 12.00 u
Zaterdag:
10.00 u tot 15.00 u
Bibliotheek Bree
Kloosterpoort 1
3960 Bree
089 84 85 40 - bibliotheek@bree.be
bree.bibliotheek.be

Bloed geven
Ben je tussen 18 en 66 jaar oud en verkeer je in goede
gezondheid? Dan kan je in Bree, maar ook in de omliggende
gemeenten op geregelde tijdstippen bloed geven onder
begeleiding van de lokale afdeling van het Rode Kruis. In
Bree vindt het bloed geven plaats in het SintAugustinusinstituut.
Sint-Augustinusinstituut
Sint-Jacobstraat 12
3960 Bree
Verantwoordelijke: Jos Waelbers
089 47 21 83 - bloed@bree.rodekruis.be
www.rodekruis.be/afdeling/bree

Op de dienst burgerzaken kan je
terecht voor vragen met betrekking
tot de domeinen Burgerlijke Stand en
Bevolking en voor volgende
documenten en procedures:
(Elektronische) identiteitskaarten, adreswijzigingen,
orgaandonaties, laatste wilsbeschikkingen,
samenlevingscontracten, euthanasie, rijbewijzen, polio,
reispassen, uittreksels uit het strafregister,
beroepsveranderingen, vreemdelingenzaken, eensluidende
afschriften, verkiezingen, getuigschriften, levensbewijzen,
gezinssamenstelling, uittreksels uit de registers van de
burgerlijke stand, aangiften
geboorten/adoptie/huwelijken/naamswijzigingen/overlijden
s, dossiers nationaliteitskeuze en -verklaring, erkenningen
vóór en na geboorte, crematies en concessies.
Over elk item vind je een toelichting op onze website, zodat
je eventueel op voorhand de nodige informatie ter
beschikking hebt over welke documenten je zelf dient mee
te brengen.
Openingsuren:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

8.30 u tot 12.30 u
8.30 u tot 12.30 u 14.00 u tot 18.00 u
8.30 u tot 12.30 u 14.00 u tot 16.00 u
8.30 u tot 12.30 u
8.30 u tot 12.30 u

Dienst Burgerzaken
Vrijthof 10
3960 Bree
089 84 85 14 - burgerzaken@bree.be
www.bree.be
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Bree Beleven

Communicatie

Bree Beleven is de vereniging van Breese middenstanders. Ze
behartigt de belangen van Breese ondernemers door middel
van beleidsadvies aan de stad Bree en ze organiseert
daarenboven de middenstandsacties in en rond het centrum.

De communicatiedienst staat in voor het informeren van
alle inwoners op een begrijpbare, neutrale manier. Verder
houdt de communicatiedienst zich bezig met het opstellen
van persberichten en het bewaken van de huisstijl. Onze
stedelijke kanalen ken je ondertussen wel: stadsmagazine
Klets! valt elke maand in de brievenbussen. Online vind je
ons via www.bree.be, facebook.com/stad.bree en de gratis
Bree App voor lokaal nieuws en een activiteitenoverzicht.

www.breebeleven.be

Centrummanagement
Centrummanagement kan omschreven worden als een
structureel samenwerkingsverband tussen stadsbestuur,
detailhandel, HoReCa en diensten in een kerngebied met
een gezamenlijke inzet van middelen.
De focus ligt op de algemene coördinatie van -voornamelijkcentrumgebonden activiteiten, de werkzaamheden, de
begeleiding van (kandidaat-)ondernemers en de
communicatie met o.a. middenstandsvereniging Bree
Beleven.

Daarnaast zijn er schermen en aankondigingsborden in de
stad. Wil je als Breese vereniging gebruik maken van
publicatie op deze kanalen? Een overzicht van de
mogelijkheden vind je op www.bree.be/activiteitpromoten.
Dienst communicatie
Vrijthof 10
3960 Bree
089 84 85 00 – communicatie@bree.be

Composteren
De Breese kringloopkrachten zijn speciaal opgeleid om je
wegwijs te maken in de wereld van composteren. Elke eerste
zaterdag van april tot en met oktober van 10.00 u tot 12.00 u
geven zij demonstraties naast het zwembad in Bree.
Voor verdere vragen over composteren kan je terecht bij:
Dienst Omgeving
Vrijthof 10
3960 Bree
089 84 85 15 - compost@bree.be
Onthaal - centrummanager
Vrijthof 10
3960 Bree
089 84 85 00 - onthaal@bree.be

Centrum voor Algemeen Welzijnswerk
Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) is een
pluralistische en autonome organisatie, die het welzijn van
kinderen, jongeren en volwassenen wil bevorderen door o.a.
psychosociale hulp aan te bieden. Deze dienstverlening is
gratis.
CAW Limburg
Lombaardstraat 20
3500 Hasselt
011 21 20 20 - onthaal@cawlimburg.be
www.cawlimburg.be
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In het recyclagepark kan je tuincompost aankopen aan
€0,01 per kg. Bij de technische dienst kan je ook terecht
voor:
• compostvat met beluchtingsstok: €15
• compostbak: €35
• beluchtingsstok: €4
Technische Dienst
IIndustrieterrein Peerderbaan 1415
Toekomststraat 8
089 84 85 31 - techdienst@bree.be
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Controle deeltijds werken
Deeltijdse werklozen kunnen hun controleformulieren laten
afstempelen aan het Onthaal. Deze kunnen worden
gevalideerd voor de huidige maand en de 2 daaropvolgende
maanden.
Onthaal
Vrijthof 10
3960 Bree
089 84 85 00 - onthaal@bree.be

Cultuurhuis De Zeepziederij

culturele verenigingen. Voor vragen over reglementen,
subsidies, een gratis vrijwilligersverzekering en dergelijke
ben je hier op het juiste adres. Verder kunnen Breese
verenigingen bij deze dienst gratis beamers,
geluidsinstallaties en projectieschermen ontlenen.
De cultuurdienst organiseert verder regelmatig met diverse
partners activiteiten op locatie en ondersteunt samen met
de sportdienst organisaties die werken rond
armoedebestrijding bij het uitwerken van een
vrijetijdsaanbod. Deze dienst staat ook in voor het
secretariaat van de academie.
Tot slot beheert de cultuurdienst enkele zalen die je kan
huren voor een activiteit, cursus of feest.

Cultuurhuis De Zeepziederij bestaat uit een gedreven team
cultuurwerkers. Samen hebben zij tot doel cultuurbeleving
te stimuleren. Elk jaar biedt De Zeepziederij een origineel en
divers podiumaanbod aan, dat erg gesmaakt wordt door
cultuurconsumenten uit Bree en ver daarbuiten: theater,
kluchten, comedy, populaire muziek, klassieke muziek,
dans, folk, jeugd- en seniorenvoorstellingen. Kortom, er is
voor elk wat wils. Naast het uitgebreide podiumgebeuren
kan je in het cultuurhuis ook terecht voor allerhande
exposities, workshops, culturele daguitstappen, opera
uitstappen en tentoonstellingen.

openingsuren:
maandag: 10:00 tot 12:00
dinsdag: 10:00 tot 12:00 en 13:00 tot 16:30
woensdag: 10:00 tot 12:00 en 13:00 tot 16:30
donderdag: 10:00 tot 12:00
vrijdag:
10:00 tot 12:00
Cultuurdienst Ontmoetingscentrum
Kloosterstraat 13
3960 Bree
089 84 85 66 - academie@bree.be of
zaalverhuur@bree.be
www.bree.be/vrije-tijd/cultuur/cultuuraanbod

De Lijn

Openingsuren (ticketbalie):
Dinsdag:
10.00 u tot 12.00 u en 14.00 u tot 17.00 u
Woensdag: 14.00 u tot 17.00 u
Donderdag: 10.00 u tot 12.00 u en 14.00 u tot 17.00 u
Vrijdag
10.00 u tot 12.00 u
De ticketbalie is steeds geopend een uur voor aanvang van
de voorstellingen.
Cultuurhuis De Zeepziederij
Malta 11
3960 Bree
089 84 85 65 - cultuur@bree.be
www.zeepziederij.be

Cultuurdienst
De cultuurdienst is het aanspreekpunt voor alle sociaal

De Lijn is een onafhankelijke vervoersmaatschappij met een
netwerk van buslijnen doorheen het ganse land. Het
centrale busstation in Bree bevindt zich in de Baron de
Taxislaan..
Volgende buslijnen rijden in Bree:
Lijn
8
Genk-Overpelt
Lijn
16
Hasselt, Meeuwen-Gruitrode, Kinrooi,
Maaseik
Lijn
14b
Molenbeersel, Bree
Lijn
13b
Helchteren, Peer (Bovenlinde), Bree
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Lijn
402
Gruitrode, Meeuwen, Peer, Hechtel
Lijn
183
Genk, Bree, Neerpelt sneldienst
Lijn
14
Maaseik, Bree, Leopoldsburg,
Lijn
302
Maaseik, Leopoldsburg, Geel
Lijn
68
Bocholt, Houthalen, Antwerpen
Lijn
40
Genk, Gruitrode, Kinrooi
Voor meer info over routes en dienstregelingen kan je
terecht bij het Onthaal of rechtstreeks bij De Lijn.
De Lijn
www.delijn.be
070 22 02 00 (€0,30/minuut)

Belbus in Bree
Je kan maximaal 1 maand en minimaal 1 uur op voorhand
een belbus reserveren bij de belbuscentrale. Je houdt best
volgende gegevens bij de hand:
• Klantennummer
• Datum en uur van vertrek
• Op- en afstaphalte
• Aantal reizigers
Openingsuren:
Weekdagen:
Zaterdag:
Zon- en feestdagen:

6.00 u tot 19.30 u
7.30 u tot 17.00 u
7.30 u tot 15.00 u

Lokale Politie
089 48 06 30

Drankvergunning
Om gegiste en/of sterke dranken te mogen verstrekken en
schenken, heb je een vergunning nodig. Deze vergunning
wordt aangevraagd bij het college van burgemeester en
schepenen. De vergunning zal worden afgeleverd indien je
aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Je kan pas een
horecazaak uitbaten na aflevering van de drankvergunning.
Handelszaken die enkel drank verkopen zonder te schenken
(zoals bijvoorbeeld supermarkten) moeten geen
vergunning tot het verstrekken en schenken van gegiste
en/of sterke dranken aanvragen.
Dienst burgerzaken
Vrijthof 10
3960 Bree
089 84 85 14 - burgerzaken@bree.be
www.bree.be

Duinengordel

Belbusdienst De Lijn
011 85 03 00 - belbus.limburg@delijn.be

Dieren en dierenwelzijn
Wie een ziek of gewond dier vindt, kan contact opnemen
met het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek. Dit centrum
beschikt over de nodige officiële vergunningen om
beschermde vogels en andere wilde dieren ter verzorging op
te nemen. De centrumverantwoordelijke en de
meewerkende dierenartsen belasten zich met de
verzorging, de revalidatie en het opnieuw vrijlaten van wilde
dieren en dit in de beste omstandigheden.
Natuurhulpcentrum vzw
Industrieweg Zuid 2051
3660 Oudsbergen
089 85 49 06 - info@natuurhulpcentrum.be
www.natuurhulpcentrum.be
Een loslopende hond daarentegen kan je -om
verkeersongevallen te vermijden- best zo snel mogelijk
signaleren bij de lokale politie.
Bij een vermoeden van dierenverwaarlozing kan je
eveneens best met hen contact opnemen.
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Duinengordel is een natuurgebied van 3000 ha puur goud dat
zich uitstrekt over Oudsbergen, Maaseik en Bree.
Duinengordel is een overweldigend decor van ongerepte
bossen, kleurrijke heide, mooie vennen, akkers, grenslanden
én gouden landduinen. Centraal in het gebied ligt het Vlaamse
natuurreservaat Oudsberg: de hoogste en grootste open
stuifduin van Vlaanderen. In Duinengordel liggen wandel-,
fiets-, ruiter- en menroutes voor toeristen en recreanten. Het
landschap bevat een ware schat aan fauna en flora.
Wandelkaart of paardenroute kan je verkrijgen via het
Onthaal.
Regionaal Landschap Kempen en Maasland
Winterslagstraat 87
3600 Genk
089 65 56 65 - info@duinengordel.be
www.duinengordel.be
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Erediensten

Erfgoed

Federatie Bree

Erfgoedbeheer betreft de zorg voor wat ons als samenleving
rest uit het verleden. Het toepassingsgebied van erfgoed is
breder dan de term 'monument', die in hoofdzaak voor
gebouwen gebruikt wordt, maar omvat ook archeologisch
erfgoed en 'immaterieel' erfgoed, zoals gebruiken, kennis en
dergelijke. Het is het geheel van verhalen, plekken,
gebouwen en objecten die binnen een groep van generatie
op generatie wordt overgedragen. Het kan dus gaan over het
Antwerps Retabel in de Sint-Trudokerk van Opitter dat bij
decreet op de lijst van Vlaamse Topstukken staat
ingeschreven, maar ook over het mysterie van de Boneput.
Dit verhaal kan je terugvinden op de website
www.volksverhalenbank.be.

De opdracht van de Federatie Bree bestaat erin te zoeken
naar de manier waarop we vandaag in onze stad en dorpen
Jezus kunnen navolgen en samen Kerk kunnen zijn met de
vele kerkgemeenschappen die Bree rijk is. Het team bestaat
uit de pastores (priesters, diaken, parochieassistent),
aangevuld met de hulp van vele vrijwilligers. Een overzicht
van de vieringen in de verschillende parochies van Bree
vind je op de website.
Voor meer info of specifieke vragen m.b.t. het doopsel, het
kerkelijk huwelijk of ziekenzalving kan je contact opnemen
met het secretariaat van de federatie.
Openingsuren:
Maandag tot vrijdag van 9.30 u tot 11.30 u.
Secretariaat federatie Bree
p/a Dekenij
Grauwe Torenwal 9 B
3960 Bree
089 47 22 66 - secretariaat@federatiebree.be
www.federatiebree.be

Osmanli Camii
Osmanli Camii maakt deel uit van Diyanet van België. De
vzw staat voor de ondersteuning van Islamitische
godsdienstbeleving. Daarnaast is er een aanbod van
sociaal-culturele activiteiten en bijeenkomsten voor jong en
oud. Je kan er ook wekelijks Arabische les volgen.

In Bree kan je met je vragen over erfgoed terecht bij de
Geschied- en Heemkundige Kring Groot Bree en/of de
Erfgoedraad. De Heemkundige Kring houdt zich vooral bezig
met documentatie, eerder recente socio-economische
geschiedenis en ook de uitgave van het Èzendröpke, terwijl
de Erfgoedraad zich meer met het materiële erfgoed
bezighoudt, het Stadsmuseum in het oud stadhuis aan de
Markt en tijdelijke tentoonstellingen.
Dienst Omgeving
Vrijthof 10
089 84 85 15 - omgevingsloket@bree.be

De gebedsruimte langs de Opitterkiezel is vrij toegankelijk
voor iedereen. Het doel van Osmanli Camisi is samenkomen
waarbij godsdienstbeleving centraal staat, samen met de
bevordering van integratie.
Osmanli Camii
Opitterkiezel 215
3960 Bree
0476 46 19 31
bree-osmanli@hotmail.com
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Financiële dienst
De financiële dienst van de stad staat in voor de
administratie van inkomende en uitgaande geldstromen. Ze
voert daarvoor een budgettaire en een algemene
boekhouding. De inkomende geldstromen bestaan
hoofdzakelijk uit inningen van belastingen, retributies,
dividenden, subsidies en leningen. De uitgaande
geldstromen bestaan voornamelijk uit uitgaven op het
gebied van personeel, werking, overdrachten zoals
toelagen, schulduitgaven en investeringsuitgaven.
Naast het uitvoerende administratieve werk betreffende de
geldstromen, wordt de nodige planning gemaakt voor elk
nieuw boekjaar. Dit is de financiële nota van het budget. Dit
is een planning van de werken, acties en organisaties die in
het volgend jaar zullen uitgevoerd worden met een raming
van de kosten hieraan verbonden. De financiële nota van
het budget bevat naast de exploitatiebudgetten (=
dagelijkse kosten/opbrengsten van de stad) ook de
investeringsbudgetten voor wegeniswerken, verbouwingen,
renovaties en dergelijke. Een onderdeel van de financiële
nota van het budget is ook het financieel meerjarenplan.
Openingsuren:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

8.30 u tot 12.30 u
8.30 u tot 12.30 u 14.00 u tot 18.00 u
8.30 u tot 12.30 u 14.00 u tot 16.00 u
8.30 u tot 12.30 u
8.30 u tot 12.30 u

Financiële dienst
Vrijthof 10
3960 Bree
089 84 85 13 - financie@bree.be
www.bree.be

Geboorteaangifte
De aangifte van een geboorte gebeurt door de vader en/of
de moeder bij de dienst burgerzaken in de gemeente waar
het kind geboren is.
De maximale termijn voor de aangifte bedraagt 15 dagen
(zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen
inbegrepen). De dag van de geboorte wordt in die termijn
niet meegeteld. Indien de 15de dag op een zaterdag, zondag
of wettelijke feestdag valt, mag de termijn tot de
eerstvolgende werkdag worden verlengd.

Het stadsbestuur geeft gratis huisvuilzakken aan de
moeder die haar wettelijke woonplaats in Bree heeft. Nadat
de ouders van het pasgeboren kind de aangifte bij de dienst
burgerzaken hebben ingediend, ontvangen ze een attest om
gratis huisvuilzakken af te halen bij het Onthaal. Indien de
ouders in Bree wonen maar het kindje niet in Bree geboren
is, krijgt men het attest opgestuurd.
Dienst Burgerzaken
Vrijthof 10
3960 Bree
089 84 85 14 - burgerzaken@bree.be
www.bree.be

Geschenkbon
De Breese geschenkbon is een leuk en stijlvol geschenk. De
ontvanger kan de bon inruilen bij meer dan 80 Breese
handelszaken. De geschenkbon is een jaar geldig. Bedrijven
die geschenkbonnen wensen aan te kopen (in schijven van
€5, €15 of €25) voor hun personeel of als relatiegeschenk,
kunnen hiervoor een factuur vragen.
Onthaal
Vrijthof 10
3960 Bree
089 84 85 00 - onthaal@bree.be

Huisnummers
Elk gebouw, zowel een gezinswoning als een gebouw voor
administratief, commercieel of industrieel gebruik, dient
voorzien te zijn van een huisnummer. Bij een nieuwbouw
dient het huisnummer aangebracht te worden uiterlijk een
maand na de voltooiing ervan. De algemene
politieverordening voorziet dat de huisnummering zichtbaar
moet zijn van op de openbare weg.
De dienst omgeving kent de huisnummers toe. Het
huisnummer kan gratis bij de dienst burgerzaken afgehaald
worden.
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Dienst Burgerzaken
Vrijthof 10
3960 Bree
089 84 85 14 - burgerzaken@bree.be
www.bree.be

HuisvandeMens Bree
Het HuisvandeMens geeft vrijzinnige humanistische
begeleiding in de vorm van gesprekshulp bij
levensmoeilijkheden, persoonlijke problemen,
levensbeschouwelijke en morele aangelegenheden. Het
HuisvandeMens helpt eveneens bij het uitwerken en
uitvoeren van plechtigheden (geboorte, lentefeest, huwelijk,
afscheid) en geeft informatie, documentatie en vorming
over humanisme, vrijzinnige organisaties, welzijnszorg,
vrijzinnige zorgverlening in ziekenhuizen en rusthuizen.
Tevens verstrekt het HuisvandeMens informatie over een
waardig levenseinde en de verschillende wilsverklaringen.
HuisvandeMens
Opitterstraat 20
3960 Bree
089 73 05 00 - bree@deMens.nu
www.vrijzinniglimburg.be - www.deMens.nu

Huis van het Kind
Het Huis van het Kind is een lokaal samenwerkingsverband
van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen om een
kwaliteitsvol aanbod te realiseren voor alle gezinnen met
kinderen of jongeren en voor aanstaande ouders. Samen
met de partners wil het Huis van het Kind zich richten op
ondersteuning bij opvoeding, onderwijs, vrije tijd, opvang,
gezondheid en ontwikkeling van zwangerschap (- 9
maanden) tot adolescentiejaren (24 jaar). Zoek je dus
informatie over kraamzorg, kinderopvang,
speelpleinwerking, scholen, kinderoppas en nog veel meer?
Het Huis van het Kind wijst je de weg naar de juiste plek!
Huis van het Kind Bree
De Houborn 45 1/ 1
0468 24 34 74 - huisvanhetkind@bree.be

Spelotheek Bree
De spelotheek Bree is een kleine gezellige spelotheek in het
Huis van het Kind Bree. Het is een plek waar je speelgoed
kunt ontlenen en elkaar ontmoeten met een tas koffie. Je
kunt er informatie krijgen over spel, speelgoed, opvoeding
en vrije tijd.
Alle ouders, grootouders, opvoeders met kinderen van 0 tot
12 jaar zijn welkom.
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Openingsuren:
Woensdag: 9.00 u tot 12.00 u en 14.00 u tot 16.00 u
Spelotheek Bree
De Houborn 45/1/1, 3960 Bree
huisvanhetkind@bree.be
0468 243474

Hulpkas voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering (HZIV)
Wie niet aangesloten is bij een mutualiteit kan zich wenden tot
de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. De HZIV
neemt alle prestaties op zich betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
net zoals de ziekenfondsen, maar onder een publiek statuut.
HZIV Hasselt
Maastrichtersteenweg 214/1
3500 Hasselt
011 27 13 13

Hulpverleningszone Noord-Limburg
De brandweerpost van Bree maakt deel uit van de
hulpverleningszone Noord-Limburg, samen met 10 naburige
gemeenten: Lommel, Overpelt, Neerpelt, Hamont-Achel,
Bocholt, Peer, Meeuwen-Gruitrode, Leopoldsburg, Ham en
Hechtel-Eksel. De brandweer blust branden maar redt ook
mensen uit geblokkeerde liften, kuist de rijbaan op na een
verkeersongeval, pompt kelders leeg, komt tussen bij
incidenten met gevaarlijke stoffen en nog zo veel meer.
Sommige interventies zijn gratis, andere niet. De
hulpverleningszone heeft autonoom een
retributiereglement vastgelegd dat voor alle 11 gemeenten
van de zone consequent wordt toegepast.
Dringende hulpverlening (brand, verkeers- en andere
ongevallen): 100 of 112
Niet-dringende hulpverlening: (wespenverdelging, vullen
van waterreservoirs…): 089 73 92 90
Brandweer
Bocholterstraat 15
3960 Bree
089 73 92 90
noord-limburg.hulpverleningszone.be
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Huwelijksaangifte

Politiehuis Bree
Rode Kruislaan 34
3960 Bree
089 48 06 30 - info@politienoordoostlimburg.be
www.politienoordoostlimburg.be
DOC STOP
24u/24u en 7 dagen per week bereikbaar.
00800 2123 2123

De huwelijksaangifte doe je bij de ambtenaar van de
burgerlijke stand van de stad waar één van de aanstaande
echtgenoten ingeschreven is in het bevolkingsregister, het
vreemdelingenregister of het wachtregister. De
huwelijksaangifte kan maar gebeuren als alle vereiste
documenten voorgelegd kunnen worden. Het is dus belangrijk
op tijd (maximum 1 jaar vooraf) een datum en uur voor het
huwelijk te laten vastleggen in de agenda van de dienst
burgerzaken.
Dienst Burgerzaken
Vrijthof 10
3960 Bree
089 84 85 14 - burgerzaken@bree.be
www.bree.be

Identiteitskaart (eID)
De eID is de wettelijke elektronische identiteitskaart voor
Belgen ouder dan 12 jaar. Met je eID kan je in de eerste
plaats je identiteit bewijzen en reizen in zowel België als in
de andere EU-landen. Je ontvangt van de dienst
burgerzaken een oproepingskaart om je aan het loket aan te
bieden met een recente pasfoto en €17. De nieuwe kaart
wordt binnen de twee à drie weken geleverd. Een
aanpassing van de identiteitskaart is verplicht bij een
adreswijziging.
Een gestolen eID geef je best aan bij de politie, een verloren
eID bij de dienst burgerzaken.
Dienst Burgerzaken
Vrijthof 10
3960 Bree
089 84 85 14 - burgerzaken@bree.be
www.bree.be

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
Inkomensgarantie voor ouderen biedt financiële hulp aan
ouderen die niet over voldoende middelen beschikken. IGO
is een vorm van leefloon voor ouderen. De vereiste leeftijd
om deze steun te genieten is minimaal 65 jaar, zowel voor
mannen als vrouwen.
Openingsuren:
Vrijdag:

8.30 u tot 12.00 u

Seniorenloket
Vrijthof 10
3960 Bree
089 84 85 50 - ocmw@bree.be

Inname openbaar domein
Voor bepaalde werken (bouwen, verbouwen, slopen,
herstellen, schilderen, tuinaanleg, ... ) kan een aannemer of
particulier het openbaar domein in gebruik nemen, zoals:
• verhuizen
• het plaatsen van materialen, stellingen, containers, werfafsluitingen, werfketen, torenkranen, hoogtewerkers,
bouwliften, bedrijfsvoertuigen.
De aanvraag moet gebeuren vóór de effectieve
ingebruikname. De aanvrager moet zijn verkregen
vergunning duidelijk op de werf afficheren. Een verlenging
van de aangevraagde termijn is mogelijk, mits
aanvraag/aflevering van een nieuwe vergunning.
Enkel particulieren kunnen borden “verboden parkeren”
lenen bij de Technische dienst, mits het betalen van een
waarborg (maximum 10 werkdagen). Opgepast: op = op.
Het aanvraagformulier voor ingebruikname openbaar
domein kan je vinden op www.bree.be, maar je kan de
formulieren ook verkrijgen bij het Onthaal van het stadhuis.
De verbodsborden dienen afgehaald te worden bij de
Technische dienst en dienen minimum 24u op voorhand
geplaatst te worden.
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Technische dienst
Toekomststraat 8
089 84 85 31 - techdienst@bree.be

Internationale Solidariteit
Internationale Solidariteit heeft tot doel de oorzaken van
armoede en ongelijkheid aan te pakken.
Samen met de Gemeentelijke Raad voor Internationale
Solidariteit worden er acties ondernomen in het thema van
de brede Noord-Zuid problematiek. De campagnes van NGO’s
draagt men uit en men ondersteunt de werking van de
plaatselijke wereldwinkel.
Momenteel doet men ook een aanzet om uit te groeien tot
fairtrade-gemeente.
Jeugddienst
Kloosterstraat 13
3960 Bree
089 84 85 67 - jeugd@bree.be
www.bree.be

Jeugddienst

Jeugddienst
Kloosterstraat 13
3960 Bree
089 84 85 67 - jeugd@bree.be
www.bree.be/jeugd

Kadaster
Het kadaster identificeert ieder stuk grond. Bij kadastrale
plannen horen kadastrale leggers. Op zo een legger zie je
onder meer de eigenaar, de oppervlakte (bij benadering),
het kadastraal nummer en het kadastraal inkomen. Dit
kadastraal inkomen is de basis voor de berekening van de
onroerende voorheffing. Een uittreksel uit het kadastraal
plan of de kadastrale legger, bijvoorbeeld in functie van een
omgevingsvergunning aanvraag, kan je aanvragen bij de
gewestelijke directie van het kadaster van die regio. De stad
mag deze informatie niet verstrekken.
Kadaster Bree
Stadsplein 1 Bus 1
3960 Bree
025 78 06 20 - meow.antenne.704@minfin.fed.be
Kadaster Limburg
Voorstraat 43 bus 20
3500 Hasselt
025 76 19 00
meow.dienst.uit.limburg@minfin.fed.be

Bij de Breese jeugddienst gaan we voor een sterk en divers
jeugdbeleid. We willen dat alle kinderen en jongeren zich
thuis voelen in onze stad. Ze kunnen bij de jeugddienst
terecht met vragen rond vrije tijd en andere thema’s. De
jeugddienst organiseert ook een gevarieerd
vrijetijdsaanbod, voor kleuters t.e.m. tieners. Daarnaast
biedt de jeugddienst ondersteuning aan het Brees
jeugdwerk.
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Kermissen

Kind & Gezin

In Bree worden jaarlijks - zowel in het centrum als in de
deelkernen - kermissen georganiseerd. De programmatie
ziet er standaard als volgt uit:

Kind & Gezin staat gezinnen gratis bij met raad en daad. De
vzw organiseert infoavonden voor aanstaande ouders,
coördineert de huisbezoeken van een
regioverpleegkundige, organiseert vaccinaties en de
opvolging van de ontwikkeling van het kind in
consultatiebureaus. Kind en Gezin geeft daarnaast ook
informatie en advies in de regiohuizen.

Bree centrum
Gerdingen
Beek
Opitter
Tongerlo

14 dagen na Pinksteren
1ste zondag van oktober
2de zondag van mei
Palmzondag
1ste zondag na 11/11 of op 11/11
Pinksterzondag
1ste zondag van juli
4de zondag van oktober

Consultatiebureau Kind & Gezin
078 15 01 00 - info@kindengezin.be

Kinderopvang

Standplaatsen op een kermis of wijkkermis worden aan de
hand van abonnementen toegewezen door het inrichtende
bestuur van de desbetreffende kermis.
Dienst Kermissen
Vrijthof 10
3960 Bree
089 84 85 00 - kermis@bree.be

Kids-ID
De kids-ID is het identiteitsbewijs voor Belgische kinderen
jonger dan twaalf jaar. Net als de eID heeft de kids-ID het
formaat van een bankkaart en bevat ze een microchip. De
kids-ID vervangt het vroegere papieren ‘bewijs van
identiteit’ dat Belgische kinderen nodig hebben om naar het
buitenland te reizen. De Kids-ID is drie jaar geldig.
Ook al is het kind 12 jaar geworden, dan blijft de kids-ID nog
geldig tot de vervaldatum. In dit geval zal er geen
uitnodiging verzonden worden voor de aanvraag van een
eID. Een eID kan wel altijd spontaan aangevraagd worden.
Dienst Burgerzaken
Vrijthof 10
3960 Bree
089 84 85 14 - burgerzaken@bree.be
www.bree.be

Na een periode om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie
kan er een moment komen waar je door werk of andere
omstandigheden nood hebt aan kinderopvang overdag,
voor- en/of na de schooluren, tijdens de schoolvakanties of
aan huis.
Je kan met al je (opvang)vragen terecht bij het loket
kinderopvang dat zich bevindt in het Huis van het Kind.
Huis van het Kind Bree
De Houborn 45 1/1
3960 Bree
0468 243474 - huisvanhetkind@bree.be
www.bree.be

Baby’s en peuters
Het verstrekken van informatie en het coördineren van de
opvang door onthaalouders in As, Bree en Oudsbergen
gebeurt door Ferm Kinderopvang.
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Ferm Kinderopvang - Dienst voor Onthaalouders
De Houborn 45 1/4
3960 Bree
089 47 34 94
dvo.bree@samenferm.be
www.samenferm.be
Ferm helpdesk (9u tot 14u)
070 24 60 41

De Kangoeroe vzw - locatie Vostert
i.s.m. Basisschool De Vuurvogel
Gruitroderkiezel 204
3960 Bree (Vostert)
089 46 58 06 - kinderopvang@devuurvogel.be
www.devuurvogel.be
3.

Openingsuren:
Maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 u tot 10.00 u
Een groepsopvang (kinderdagverblijf of crèche) is een
grotere opvang met meerdere kinderbegeleiders. Een
groepsopvang start vanaf minimaal 9 opvangplaatsen.
Kinderdagverblijf 't Wiekernestje
St. Jacobstraat 8, 3960 Bree
089 84 85 56 - kinderdagverblijf@bree.be

‘t Ittertuintje werkt eveneens met het
inschrijvingsprogramma Kwandoo.
4.

Schoolgaande kinderen
In Bree heeft bijna iedere basisschool een aanbod van vooren naschoolse opvang.
De opvang vóór aanvang van de school start vanaf 7.00 u.
De opvang na schooltijd is georganiseerd tot 18.00 u.
Meer info over de voor- en naschoolse opvang kan je
verkrijgen bij de desbetreffende schooldirectie.
1.

Pinoccio vzw
i.s.m. Basisschool De Kei
Jef Van Hoofstraat 3
3960 Bree (Beek)
089 46 16 77 - 0497 93 02 33
www.dekei-beek.be

Pinoccio werkt met het inschrijvingsprogramma Kwandoo.
Via de website bree.kwandoo.com kan je een eigen account
aanmaken.
2.

De Kangoeroe vzw - locatie Bree
i.s.m. Basisschool De Vuurvogel
Grauwe Torenwal 16
3960 Bree (Bree centrum)
089 48 15 59 - 089 46 50 81
kinderopvang@devuurvogel.be
www.devuurvogel.be

’t Ittertuintje vzw
i.s.m. Basisschool De Wissel
Opitterkiezel 240 A
3960 Bree (Opitter)
089 86 43 53 - ittertuintje@dewissel-opitter.be
www.dewissel-opitter.be

IBO Holder de Bolder vzw
i.s.m. Don Bosco Gerdingen en Klimaatschool Bree
Barrierstraat 13
3960 Bree (Gerdingen)
089 20 33 50 - kinderopvang@bree.be

Holder de Bolder werkt eveneens met het
inschrijvingsprogramma Kwandoo.
5.

Moepie
i.s.m. Basisschool Kadee
Bosstraat 23
3960 Bree (Tongerlo)
089 86 69 16 - kadee@kadee-tongerlo.be
www.kadee-tongerlo.be

Vakantieopvang schoolkinderen
Vakantieopvang is opvang tijdens de schoolvakanties voor
kinderen van 2,5 tot 12 jaar.
Vakantieopvang Holder de Bolder vzw
Barrierstraat 13
3960 Bree (Gerdingen)
089 20 33 50 - kinderopvang@bree.be
Vakantieopvang Holder de Bolder op locatie in Opitter
Opitterkiezel 240
3960 Bree (Opitter)
089 20 33 50 - kinderopvang@bree.be
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Kringwinkel

Milieuklachten

De kringwinkel in Bree behoort tot de groep van
Kringwinkels Maasland. Zij zamelen gebruikte goederen in
en geven deze een nieuw leven. Alle ingezamelde goederen
worden in het magazijn nagezien op gebreken, waar nodig
hersteld, gekuist, vervolledigd en aansluitend via eigen
winkels terug te koop aangeboden. Op die manier wordt de
levenscyclus van goederen verlengd en verkleint de
afvalberg aanzienlijk.

Het centrale meldpunt voor milieuklachten is de dienst
omgeving, waar leefmilieu een deel van uitmaakt. Hier
worden klachten zoals geluidshinder en geurhinder, maar
ook rook-, stof- en lichthinder verzameld, geregistreerd en
opgevolgd. Het aanpakken van verboden handelingen zoals
afval storten, gevaarlijke stoffen lozen en algemene
milieuvervuiling vallen ook onder de verantwoordelijkheden
van deze dienst. Voor dringende gevallen buiten de
kantooruren kan je steeds terecht bij de politie op 101.

Kringwinkel Maasland
Gruitroderkiezel 173A
3960 Bree
089 20 51 38 - info@kringwinkel.com
www.kringwinkel.com

Markt en Sinterklaasmarkt

Dienst Omgeving
Vrijthof 10
3960 Bree
089 84 85 15 - omgevingsloket @bree.be - www.bree.be

Milieuvergunningen/
omgevingsvergunningen
Bepaalde activiteiten kunnen hinderlijk zijn voor de mens
en/of het milieu (zie lijst - Vlarem). Indien je als exploitant
een dergelijke activiteit uitvoert, moet je er een vergunning
voor aanvragen of dat melden. Het gaat om:
• industriële bedrijven en activiteiten
• bedrijven met dieren
• KMO’s en ambachtelijke bedrijvigheden
• bedrijfsmatige grondwaterwinningen
• lozingen op oppervlaktewater en het lozen van bedrijfsafvalwater

De wekelijkse markt in Bree vindt plaats op
vrijdagvoormiddag in het centrum ter hoogte van het
Stadsplein, de Kloosterstraat, de Markt, de Nieuwstadstraat,
de Ter Rivierenwal, de Grauwe Torenwal en de Hoogstraat.
Op 5 december (tenzij dit op een zondag valt, dan op 4
december) gaat de jaarlijkse Sinterklaasmarkt door. Je kan
dan de hele dag door shoppen. Van 8u ’s morgens tot 18u ’s
avonds zorgen meer dan 200 marktkramers en
verenigingen van Bree voor sfeer en gezelligheid. De Sint
zelf komt natuurlijk ook een bezoekje brengen.
Wie een standplaats wil op de wekelijkse markt of
Sinterklaasmarkt neemt best contact op met de
marktverantwoordelijke.
Dienst markten
Vrijthof 10
3960 Bree
089 84 85 00 - markt@bree.be
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Voor meer informatie over de lijst, het aanvraagdossier, de
te volgen procedures, het openbaar onderzoek, de
mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar, de
beroepsmogelijkheden, het inzien van vergunningen en het
melden van klachten, kan je terecht bij de dienst omgeving.
Dienst Omgeving
Vrijthof 10
3960 Bree
089 84 85 15 - omgevingsloket@bree.be - www.bree.be
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Musea
In Bree vind je ook een rijtuigmuseum. Een uit de hand
gelopen hobby van de eigenaar, André Jonckers, groeide uit
tot een prachtige verzameling koetsen. De koetsen,
waarmee destijds kasteelheren en gegoede burgers zich
verplaatsten, werden prachtig gerestaureerd door de
eigenaar zelf!

van de Vlaamse overheid www.lne.be/geluidsnormen. Je
kan je ook wenden tot de dienst omgeving.

Rijtuigmuseum
Gruitroderkiezel 66
3960 Bree
089 46 44 53 - info@rijtuigmuseum.be

Mutualiteiten
De mutualiteiten of ziekenfondsen zorgen voor alle
administratie en betalingen in toepassing van de verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Christelijke Mutualiteit (CM)
Grauwe Torenwal 13
3960 Bree
011 28 02 11 - www.cm.be

Dienst Omgeving
Vrijthof 10
3960 Bree
089 84 85 15 - milieu@bree.be - www.bree.be

Natuur- en wandelgebieden

Socialistische Mutualiteit (De Voorzorg)
Nieuwstadpoort 5
3960 Bree
089 46 18 72 - www.devoorzorg.be
Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
Opitterpoort 21
3960 Bree
011 22 26 41 - www.nzvl.be
Liberale Mutualiteit
Nieuwstadpoort 66
3960 Bree
089 47 13 52 - www.lm.be

Muziekactiviteit
Wanneer je een muziekactiviteit organiseert, moet je de
geluidsnormen naleven. De regelgeving over het maximale
geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die
toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch
versterkte muziek wordt gespeeld.
Naast de geluidsnormen voor de muziekactiviteiten zelf, zijn
er ook normen voor de omgeving rond de muziekactiviteit
met de bedoeling overlast te beperken. De volledige
regelgeving en technische handleiding vind je terug op de
website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Het grenspark Kempen~Broek is een 25.000 ha groot
grensoverschrijdend landschap dat gekenmerkt wordt door
een aaneenschakeling van natuurgebieden. In Bree vind je
als onderdeel hiervan het heidegebied St. Maartensheide-De
Luysen, dat gekenmerkt wordt door zijn vijvers en
moerassen. Ten westen van Opitter ligt tevens natuurgebied
het Itterdal, gevormd door de valleien van de Wijshagerbeek
en de Itterbeek. Je kan deze prachtige natuurreservaten
bezoeken om er te genieten van de feeërieke landschappen
of om zeldzame vogels en insecten te spotten. Het gebied
staat bekend als een van de beste libellengebieden van
Vlaanderen.
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Verkennerswandelingen

Gas en elektriciteit

Wil jij eens op een bijzondere manier het grenspark
ontdekken? Je kan mee met een verkenner op geplande
activiteiten zonder te reserveren of je boekt je eigen
verkenner voor een leuke ontdekkingstocht. Wandel- en
fietskaarten zijn te koop via het Onthaal of via het Regionaal
Landschap Kempen en Maasland.
Grenspark Kempen-Broek
Winterslagstraat 87B
3600 Genk
089 65 56 65 - info@rlkm.be
www.kempenbroek.eu

Natuureducatief Centrum (NEC)
Mariahof

Om te kunnen genieten van gas en/of elektriciteit in je
woning moet je op voorhand beschikken over een
aansluiting op het elektriciteits- en/of gasnet via de
distributienetbeheerder en een contract afsluiten met een
energieleverancier.
De distributienetbeheerder is eigenaar van de leidingen en
installaties. De energieleveranciers staan in voor het leveren
van gas en elektriciteit. Op de markt zijn verschillende
leveranciers aanwezig waarmee je een contract kan
afsluiten. Een lijst van alle erkende energieleveranciers in
Vlaanderen vind je op www.vreg.be.
Voor vragen in verband met elektriciteit en aardgas
(aansluitingen, storingen en defecten, premies en
dergelijke) neem je best contact op met Infrax.

Het domein rond Natuureducatief Centrum (NEC) Mariahof is
zeker een bezoekje waard. De benedenverdieping werd
omgevormd tot een mooie infostand met leuke weetjes. De
bovenverdieping wordt gebruikt voor tentoonstellingen. De
infrastructuur staat tevens ter beschikking voor cursussen,
lezingen en workshops in een natuur- en landschapssfeer. Ook
scholen, verenigingen en bedrijven of andere groeperingen
kunnen er activiteiten organiseren. Voor reservatie van de
infrastructuur kan je terecht bij het Onthaal in het stadhuis.
NEC Mariahof
Mariahofstraat 51
3960 Bree
089 84 85 00 - onthaal@bree.be

Nutsvoorzieningen
Voor alle nutsvoorzieningen die je in je huis wil voorzien,
dient een externe firma de aansluiting te verzorgen. Dit
geldt voor leidingwater, gas en elektriciteit, vaste telefonie
en kabeltelevisie.

Klantenkantoor Infrax
Gouverneur Verwilghensingel 32
3500 Hasselt
078 35 35 34 - www.infrax.be

Waterdistributie
Het waterdistributienet in Bree wordt verzorgd door De
Watergroep. Voor technische defecten, klachten of vragen
over je factuur, verhuizing, nieuwe aftakking, meterstand of
voor het afhalen en inleveren van een standpijp kan je
tijdens de kantooruren terecht bij De Watergroep.
Provinciale directie Limburg
Willekensmolenstraat 122
3500 Hasselt
022 38 96 99 - info.limburg@dewatergroep.be
www.dewatergroep.be
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Kabeldistributie, telefonie en internet
De meeste telefoonoperatoren bieden vandaag de dag
totaalpakketten aan voor vaste en mobiele telefonie,
internet en digitale televisie. Om een vaste
telefoonaansluiting te bekomen neem je best rechtstreeks
contact op met een leverancier naar keuze.

Omgeving

Onderwijs
Kleuter- en basisonderwijs in Bree
Scholengemeenschap De Kubus
Coördinerend directeur: Patrick Trines
Jef van Hoofstraat 3
3960 Bree
089 46 34 14
patrick.trines@dekubus-bree.be
www.dekubus-bree.be
De Vuurvogel, Vrije Basisschool Bree centrum
Grauwe Torenwal 16
3960 Bree
089 46 50 81
directie.devuurvogel@dekubus-bree.be
www.devuurvogel.be

De dienst omgeving behandelt de dossiers van de domeinen
ruimtelijke ordening en leefmilieu. Ze voert onderzoek uit,
brengt verslag of advies uit naar het college van
burgemeester en schepenen, formuleert voorstellen, vangt
klachten op, verstrekt algemene informatie. Daarnaast
ondersteunt de dienst omgeving in milieuprojecten en
beheert ze de gemeentelijke inventaris van risicogronden
en -activiteiten.
De dienst omgeving geeft informatie over de ruimtelijke
structuurplannen, het gewestplan, de bijzondere plannen van
aanleg, verkavelingsvergunningen, ruimtelijke
uitvoeringsplannen, reglementen en verordeningen. Zij
verlenen ook advies over het verkrijgen van een
omgevingsvergunning (voorheen stedenbouwkundige
vergunning). Wie wil bouwen of verbouwen moet in de meeste
gevallen over een omgevings- vergunning beschikken maar
dat geldt ook voor het wijzigen of het plaatsen van publiciteit,
het slopen van een gebouw of constructie, het wijzigen van de
bestemming van een gebouw of het wijzigen van het aantal
woongelegenheden.
De aanvragen waarvoor een openbaar onderzoek wordt
georganiseerd, liggen ter inzage. Tot slot kan je bij deze
dienst ook terecht met klachten over (mogelijke)
bouwmisdrijven.
Dienst Omgeving
Vrijthof 10
3960 Bree
089 84 85 15 - omgevingsloket@bree.be - www.bree.be
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De Vuurvogel, Vrije Basisschool Vostert
Gruitroderkiezel 204
3960 Bree
089 46 58 06
directie.devuurvogel@dekubus-bree.be
www.devuurvogel.be
De Boemerang (gericht onderwijs en opvoeding op maat
van elk kind)
Gerdingerpoort 20
3960 Bree
089 46 34 14
directie.deboemerang@dekubus-bree.be
www.boemerang-bree.be
Basisschool De Kei Beek
Jef van Hoofstraat 3
3960 Bree
089 46 16 77
directie.dekei@dekubus-bree.be
www.dekei-beek.be
Vrije basisschool Don Bosco Gerdingen
Schoolstraat 58
3960 Bree
089 46 39 40
directie@donbosco-gerdingen.be
secretariaat@donbosco-gerdingen.be
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Basisschool De Wissel Opitter
3960 Bree
089 86 43 53
directie.dewissel@dekubus-bree.be
www.dewissel-opitter.be
Basisschool Kadee Tongerlo
Bosstraat 23
3960 Bree
089 86 69 16
basisschool.kadee@telenet.be
www.basisschoolkadee.weebly.com

Technisch Instituut Sint-Michiel
Baron de Taxislaan 4
3960 Bree
089 46 11 63 - info@tismbree.eu
www.tismbree.be
GO Atheneum Bree (gemeenschapsonderwijs)
Millenstraat 14
3960 Bree
089 46 16 22 - info@goatheneumbree.be
www.goatheneumbree.be

Volwassenenonderwijs
Klimaatschool Bree (gemeenschapsonderwijs)
Regenboogstraat 5A
3960 Bree
089 47 13 86 - bs.bree@g-o.be
www.goklimaatschoolbree.be

Secundair onderwijs

Cursa
Millenstraat 14
3960 Bree
089 77 83 44 – bree@cursa.be
www.cursa.be

Onthaal
Aan het Onthaal van het stadhuis kan je terecht voor
allerhande vragen. De medewerkers kunnen je op weg
helpen met informatie over afvalverwerking, openbaar
vervoer, parkeren, wegenwerken, toeristische informatie en
dergelijke. Nieuwe bewoners kunnen hier eveneens hun
welkomstgeschenk afhalen.
Verder kan je via deze dienst defecten melden op openbaar
domein. Het Onthaal is daarnaast ook het verkooppunt voor
geschenkbonnen, vuilniszakken en toeristische brochures.

Scholengemeenschap Sint-Michiel
Sint-Jacobstraat 12
3960 Bree
089 46 19 26 - info@sg-sintmichiel.be
www.sg-sintmichiel.be
Middenschool Heilig Hart Instituut
Sint-Jacobstraat 10
3960 Bree
089 46 91 70 - info@hhartbree.be
www.hhartbree.be

Openingsuren:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

8.30 u tot 12.30 u
8.30 u tot 12.30 u
8.30 u tot 12.30 u
8.30 u tot 12.30 u
8.30 u tot 12.30 u

14.00 u tot 16.30 u
14.00 u tot 18.00 u
14.00 u tot 16.30 u
14.00 u tot 16.30 u

Onthaal
Vrijthof 10
3960 Bree
089 84 85 00 - onthaal@bree.be

Sint-Augustinusinstituut
Sint-Jacobstraat 12
3960 Bree
089 46 19 26 - info@augustinus-bree.be
www.augustinus-bree.be
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Open Kans

Overlijden
In de zware periode rond het verlies van een dierbare, willen
we graag ondersteunen. Daarom bieden we een brochure
aan “Wat te doen bij een overlijden?”, met belangrijke
aandachtspunten. Aarzel zeker niet om het Sociaal Huis te
contacteren voor extra begeleiding, indien gewenst.
Sociaal Huis - OCMW
Peerderbaan 37
3960 Bree
089 84 85 50 - ocmw@bree.be - www.bree.be

Open Kans maakt deel uit van Dienstencentrum Covida, een
organisatie die kinderen en volwassenen met een
verstandelijke beperking ondersteunt.
In het dagcentrum van Open Kans brengen volwassenen
met een beperking de (week)dagen op verschillende
manieren zinvol door. Iedereen kan er werken volgens zijn
eigen mogelijkheden en interesses en op zijn eigen tempo.
Daarnaast beheert Open Kans een aantal huizen waar
mensen met een beperking wonen. Er is een home waar
verzorging voor ouderen centraal staat, maar er zijn ook
huizen waar net veel structuur wordt geboden aan een
jonger publiek.
Het is altijd de bedoeling dat de cliënten een zo zelfstandig
mogelijk bestaan kunnen uitbouwen met een zo hoog
mogelijke 'kwaliteit' van leven. Daarnaast zijn er nog een
aantal belangrijke projecten waaronder Open Kans de
schouders zet. Zo vind je in het centrum o.a. sfeerwinkel
OKee waar producten, gemaakt door mensen met een
beperking, verkocht worden.
Open Kans
Passtraat 7
3960 Bree
089 48 08 02 - openkans@terengelen.be
www.terengelen.be
Sfeerwinkel Oker
Markt 16
3960 Bree

De begrafenisondernemer doet meestal zo vlug mogelijk
aangifte van overlijden bij de dienst burgerzaken. De
volgende documenten van de overledene zijn hierbij vereist:
• het overlijdensattest, afgeleverd door de behandelende
arts
• het trouwboekje (indien zij/hij ongehuwd was, dat van de
ouders)
• de identiteitskaart
• het rijbewijs
De meeste formaliteiten tot en met de dag van de
begrafenis worden ook geregeld door de
begrafenisondernemer in overleg met de familie, zoals
begrafenis, begraafplaats, crematie en dergelijke.

Parkeerbeleid
In onze ondergrondse parkeergarage De
Augustijner centrumparking kan je aan
onderstaande tarieven parkeren:
• Eerste uur: GRATIS
• Tweede uur: €1/uur
• Vanaf het derde uur: €0,80/uur
Je kan ook een abonnement kopen. Je kan kiezen voor een
abonnement waarmee je onbeperkt kan parkeren (24/24),
maar je kan er ook voor opteren om enkel overdag, enkel ’s
nachts, enkel op weekdagen of enkel in het weekend
ondergronds te parkeren.
Infopunt Mobiliteit
Markt z/n
089 84 85 23 - parkeren@bree.be
In Bree kan je bovengronds overal gratis parkeren, mits het
leggen van een parkeerschijf of in een shop&go-zone.
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• Blauwe zone = maximum 2u parkeren met schijf of onbeperkt parkeren met bewonerskaart
• Shop&go-zone = maximum 30 minuten zonder schijf,
parkeren op basis van bewonerskaart niet toegelaten
• Groene zone = onbeperkt parkeren zonder beperkingen
De beperkingen in parkeertijd gelden van maandag tot en
met zaterdag van 9.00 u tot 18.00 u, maar niet op zon- en
feestdagen.

Pensioenen
Maximum één jaar voor de datum dat je op pensioen wenst
te gaan, is het mogelijk een pensioenaanvraag in te dienen.
Sociaal huis biedt daaromtrent advies en hulp, zowel voor de
werknemer als voor de zelfstandige. Maak vóór je afspraak
zelf een overzicht van je carrière: begin- en einddatum
arbeidsperioden, de militaire dienstperiode en dergelijke.
Sociaal Huis - OCMW
Peerderbaan 37
3960 Bree
089 84 85 50 - ocmw@bree.be - www.bree.be

Federale Pensioendienst
Je kan eveneens terecht bij de Federale Pensioendienst of je
kan ook contact opnemen met de Pensioenlijn op het
telefoonnummer 1765.
FOD pensioenen
Ridder Portmansstraat 16
3500 Hasselt
hasselt@sfpd.fgov.be

Politiezone Noordoost-Limburg
(Politiezone Carma)
De politiezone Noordoost-Limburg bestaat uit vier
gemeenten: Bocholt, Bree, Kinrooi en Meeuwen-Gruitrode.
Territoriaal gezien is de politiezone Noordoost- Limburg met
zijn oppervlakte van 27.032 hectare een zeer uitgebreid
ambtsgebied. Haar hoofdvestiging ligt in Bree.
Politiezone Noordoost-Limburg fusioneert met de
politiezone MidLim. De nieuwe naam van deze politiezone is
Carma. Deze zone bestaat uit de volgende negen
gemeenten: Bocholt, Bree, Kinrooi, Oudsbergen, As,
Zutendaal, Genk en Houthalen-Helchteren. Het politiehuis in
Bree blijft bestaan. Je kan er nog altijd terecht voor nietdringende hulp.
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Wijkagenten Lokale Politie
De wijkwerking is één van de hoekstenen van de politiezorg
binnen onze politiezone, waarbij de wijkagenten 'het'
aanspreekpunt zijn voor buurtbewoners. Bij de wijkagent
kan je terecht voor allerlei zaken die betrekking hebben op
de wijk waar je woont, zoals sluikstorten, bouwvallige
woningen, verkeersproblemen, andere probleemsituaties of
informatie over gebeurtenissen in jouw wijk. Bree is
opgedeeld in 4 sectoren en telt 5 wijkagenten. Elke
wijkagent heeft een vaste wijk, wat de communicatie alleen
maar bevordert.
Voor dringende oproepen bel je steeds naar 101. Is er een
niet-dringende kwestie, maar heb je wel politiehulp nodig,
dan kan je terecht bij:
Politiehuis Bree
Rode Kruislaan 34
3960 Bree
089 48 06 30- info@politienoordoostlimburg.be
www.lokalepolitie.be/5385

Postkantoor
In het Bpost-kantoor in Bree kan je terecht voor alle
producten en diensten die Bpost verdeelt. Er zijn tevens 17
rode brievenbussen waarin je brieven kan posten. Een
overzicht met lichtingstijden vind je op de website.
Bpost
Hoogstraat 17
3960 Bree
02 201 23 45 - www.bpost.be
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Ratten
Ratten kunnen heel wat schade veroorzaken. Ze eten grote
hoeveelheden voedsel op of verontreinigen voorraden met
urine en uitwerpselen. Ook knagen ze aan infrastructuur of
leidingen. Ratten kunnen bovendien drager zijn van
ziektekiemen.
Om ratten te bestrijden zijn er allerhande vallen en
klemmen op de markt. Wanneer er sprake is van een grote
populatie, is het gebruik van rattenvergif aangewezen. Er
zijn speciale producten in de handel, waarmee uiterst
voorzichtig omgegaan moet worden (bijvoorbeeld t.o.v.
andere huisdieren of kinderen). Een tegengif bij
bloedstollingsremmend middel is vitamine K1. Het
antigifcentrum is te bereiken op 070 24 52 45.
De aanwezigheid van ratten kan gemeld worden bij het
Onthaal in het stadhuis. De medewerkers zullen opdracht
geven aan een rattenvanger om de situatie te onderzoeken.
De rattenvanger zal desgewenst ook de nodige tips en uitleg
geven ter bestrijding.
Onthaal
Vrijthof 10
3960 Bree
089 84 85 00 - onthaal@bree.be

Recyclagepark

Voor particulieren werd voor bepaalde fracties een
vrijstelling of quotum ingesteld. Dit wil zeggen dat je per
kalenderjaar en per gezin een bepaalde hoeveelheid zonder
betaling mag afleveren in het recyclagepark:
• asbesthoudend afval (200 kg/gezin/jaar)
• recycleerbaar puin (1.000 kg/gezin/jaar)
• groenafval (400 kg/gezin/jaar)

Betaling
Op de weegbon wordt afgedrukt hoeveel kilo afval je tijdens
je bezoek hebt afgeleverd. Let steeds op het saldo van je
diftar-rekening, vermeld op je weegbon
Openingsuren:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

gesloten
13.00 u tot 16.15 u
(1 okt tot 31 mrt)
(1 apr tot 30 sept)
9.00 u tot 12.00 u
9.00 u tot 12.00 u
9.00 u tot 12.00 u

13.00 u tot 16.15 u
13.00 u tot 20.00 u
13.00 u tot 16.15 u
13.00 u tot 16.15 u
13.00 u tot 16.15 u

Recyclagepark
Industrieterrein Peerderbaan
Voortbemdenstraat 3 A
3960 Bree
089 84 85 33 - omgevingsloket@bree.be

Registratie en domeinen
Een registratiekantoor neemt bepaalde gegevens op in de
administratie zoals de registratie van een contract,
huurcontract, muurovername, overeenkomst, testament,
gift of schenking van onroerend goed en schenking van
roerend goed. Als je er een document laat registreren, krijgt
het een datum en is het bestaan ervan onbetwistbaar.

Met je gesorteerd afval kan je terecht in het recyclagepark op
het industrieterrein aan de Peerderbaan. Het hoofddoel is om
de diverse afvalfracties te verwerken en zoveel mogelijk te
recycleren. Daarom is het uiterst noodzakelijk het afval vooraf,
zoals het hoort, te sorteren.
Particulieren kunnen enkel binnenrijden met de elektronische
identiteitskaart. Bedrijven, zelfstandige ondernemers en
verenigingen moeten op voorhand een toegangskaart voor het
recyclagepark aanvragen via www.limburg.net/toegangskaart.

Als je een akte laat registreren, betaal je registratierechten.
In Vlaanderen is dit 10%. Deze tarieven kunnen verlaagd
worden tot respectievelijk 5 en 6% als het gaat om een
kleine landeigendom of een bescheiden woning.
Registratiekantoor Tongeren
Verbindingsstraat 26
3700 Tongeren
025 78 11 70
rzsj.registratie.tongeren2@minfin.fed.be
www.kadaster.be
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Reispas

Rode Kruis Vlaanderen

Voor bepaalde landen is nog altijd een reispas en zelfs een
visum (via de ambassade van het land van bestemming)
vereist. Inwoners met de Belgische nationaliteit moeten hun
reispas aanvragen in het stadhuis waar ze ingeschreven
zijn in het bevolkings- register.
Voor een gewone reispas bedraagt de wettelijke wachttermijn
10 werkdagen vóór de vertrekdatum. Voor de spoedprocedure
is dat 1 werkdag, indien de aanvraag vóór 15.00 u gedaan is.
De ervaring leert echter dat je een reispas best twee weken
vóór de vertrekdatum aanvraagt. De kostprijs bedraagt €76
voor een gewone reispas en €245 voor de spoedprocedure.
Voor jongeren tot 18 jaar zijn die bedragen respectievelijk €46
en €215, zij moeten zelf aanwezig zijn tijdens de aanvraag.
Volgende documenten moet je bij de aanvraag van een
reispas voorleggen: identiteitskaart, 1 kleurenpasfoto (witte
achtergrond, blik recht in de lens met gesloten mond) en
eventueel de oude reispas.
Dienst Burgerzaken
Vrijthof 10
3960 Bree
089 84 85 14 - burgerzaken@bree.be
www.bree.be

Rijbewijzen

De onafhankelijke vrijwilligersorganisatie Rode Kruis wil zoveel
mogelijk mensen eerste hulp aanleren. Daarnaast wil ze
optimale hulp bieden bij een ramp. Het Rode Kruis staat ook in
voor de continue bevoorrading van veilige bloedproducten aan
de meeste ziekenhuizen in Vlaanderen. Het Rode Kruis
Afdeling Bree is één van de ongeveer 260 afdelingen van Rode
Kruis Vlaanderen en telt ruim 60 vrijwilligers.
Rode Kruis Afdeling Bree
Rode Kruislaan 40A
3960 Bree
089 47 16 07 - rkbree@skynet.be
www.rodekruis.be/afdeling/bree

SABAM en de billijke vergoeding

De afgifte van rijbewijzen, voorlopige rijbewijzen en
internationale rijbewijzen gebeurt door de dienst
burgerzaken. Bij de aanvraag moet je je identiteitskaart, een
pasfoto, het aanvraagformulier (na een succesvol
praktijkexamen), je oud Belgisch rijbewijs of je attest van
verlies/diefstal meenemen.
Kostprijs rijbewijs/voorlopig rijbewijs: €24
Kostprijs internationaal rijbewijs: €16
Heel wat 45-plussers beschikken over een verouderd
Belgisch rijbewijs (van vóór 1989). Dat kan in het
buitenland problemen opleveren, want deze rijbewijzen
worden internationaal niet langer erkend. Om boetes te
vermijden doe je er dus goed aan om je rijbewijs van vóór
1989 te hernieuwen.
Dienst Burgerzaken
Vrijthof 10
3960 Bree
089 84 85 14 - burgerzaken@bree.be
www.bree.be
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SABAM is de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten
en Uitgevers. Ze int de verplichte vergoeding voor publiek
uitvoeringsrecht bij gebruik van of laten horen of zien van
werken van muzikanten, schrijvers, filmmakers en
dergelijke. De vergoeding gaat naar de auteur of componist
van de tekst of muziek. Ook als het gaat om een privéfuif
en/of als je geen inkom vraagt, moet je aan SABAM betalen.
Je betaalt een forfait volgens een bepaald tarief. Dat tarief
wordt bepaald in functie van de grootte van de zaal, de prijs
van de meest gevraagde consumptie, de gevraagde
inkomprijzen en dergelijke. Alleen voor ‘kosteloze
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mededelingen in familiekring’ moet je geen toestemming
aanvragen en ben je ook geen rechten verschuldigd.
De billijke vergoeding is een compensatie voor uitvoerders
en producenten. De billijke vergoeding wordt gevraagd
wanneer je muziek of teksten in het openbaar gebruikt
waarvan anderen de auteur of componist zijn, bijvoorbeeld
bij het spelen van opgenomen muziek op een openbare fuif
of in een café, restaurant, kapperszaak, fitness,
wachtruimte van een arts of andere publieke ruimte. Het
gaat wel degelijk om ‘opgenomen’ muziek (bv. radio, cd,
mp3). Voor live muziek moet je dus geen billijke vergoeding
betalen.
Inningsvennootschap Outsourcing Partners N.V.
Martelaarslaan 55
9000 Gent
027 10 51 00 - info@bvergoed.be
www.debillijkevergoeding.be

Samenwonen
Samenlevingscontract

Dienst Burgerzaken
Vrijthof 10
3960 Bree
089 84 85 14 - burgerzaken@bree.be
www.bree.be

Secretariaat
Bij het secretariaat van het stadsbestuur kan je terecht voor
informatie over en reservatie van vergaderzalen, aanvragen
voor recepties, toelatingen en relatiegeschenken. Verder
staat deze dienst in voor de administratieve ondersteuning
van zowel het college van burgemeester en schepenen als
de gemeenteraad.
Secretariaat
Vrijthof 10
3960 Bree
089 84 85 12
secretariaat@bree.be

Seniorenloket

Twee mensen die -al dan niet wettelijk- samenwonen,
kunnen specifieke afspraken over het samenwonen laten
vastleggen in een samenlevingscontract. Dat is echter niet
verplicht. Een notaris geeft je hierbij advies en helpt je het
contract op te maken. Hij is ook de enige die het contract
kan bekrachtigen. In het samenlevingscontract kan je alleen
de organisatie van het gezin en een aantal gevolgen van het
samenwonen voor het bezit regelen.
Bij de dienst burgerzaken kan je het contract laten
inschrijven in het bevolkingsregister.
Dienst Burgerzaken
Vrijthof 10
3960 Bree
089 84 85 14 - burgerzaken@bree.be
www.bree.be

Wettelijke samenwoonst
Als je samenwoont met iemand, kan je hierover een
schriftelijke verklaring afleggen bij de dienst burgerzaken.
Beide partners dienen zich hiervoor aan te melden bij de
dienst burgerzaken. Indien je vooraf bij een notaris een
samenlevingscontract afsloot, kan je dat ook in je verklaring
laten opnemen. De wettelijke samenwoonst wordt
opgenomen in het bevolkingsregister. Na deze verklaring
woon je ‘wettelijk’ samen.

Ben je 65+? Dan kan je met alle vragen over welzijn, zorg en
sociale dienstverlening terecht bij het seniorenloket in het
stadhuis. Veelgestelde vragen gaan over parkeerkaarten,
vergoedingen wegens invaliditeit, sociale en fiscale
kortingen, woonzorgcentra, serviceflats, thuiszorg en
thuisverpleging. Het seniorenloket is een onderdeel van de
werking van het Sociaal Huis.
Openingsuren:
Dinsdag

14.00 u tot 16.30 u

Seniorenloket
Vrijthof 10
3960 Bree
089 84 85 50 - ocmw@bree.be - www.bree.be
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Sociaal Huis - OCMW
In het Sociaal Huis kan je terecht met alle vragen over
welzijn, zorg en sociale dienstverlening.

Pensioenen
Het Sociaal huis biedt je advies en ondersteuning vóór of
tijdens je pensioenaanvraag.

De OCMW-raad wordt geadviseerd door 2 specifieke raden.

Verwarmingstoelagen

De seniorenadviesraad wil bruggen bouwen tussen het
stedelijk beleid, de seniorenverenigingen en de individuele
Breese senioren.

Het Sociaal Verwarmingsfonds komt gedeeltelijk tussen in
de betaling van de stookoliefactuur als je aan vastgestelde
criteria voldoet. Een aanvraag kan je indienen in het Sociaal
Huis.

seniorenadviesraad@bree.be.
De adviesraad personen met een handicap organiseert
activiteiten, brengt advies uit, signaleert knelpunten en
stelt oplossingen voor in verband met alle aangelegenheden
die voor deze personen van belang zijn.

Overlegcoördinatie
Bij de zorg voor een thuispatiënt zijn dikwijls verschillende
personen en organisaties betrokken. Het Sociaal huis
coördineert overleg tussen de verschillende hulpverleners. De
hulpverleners stemmen dan hun aanbod af op de behoefte.

Juridisch advies
ocmw@bree.be.

Een juriste van de Welzijnsregio geeft gratis juridisch advies
in het Sociaal Huis. Indien nodig bemiddelt ze met
tegenpartijen, biedt ze hulp bij het opstellen van brieven, of
verwijst ze door naar een advocaat, notaris, rechtbank of
kosteloze rechtsbijstand.

Psychologisch advies
In het Sociaal Huis vind je een luisterend oor voor je
bezorgdheden rond je psychische gezondheid, je relatie, de
opvoeding van je kinderen en dergelijke. Je zoekt samen met
de maatschappelijk werker een gepaste oplossing. Soms is dat
een doorverwijzing naar een gespecialiseerde dienst.

Financiële en materiële hulp

Mindermobielencentrale

Wanneer je geen of een laag inkomen hebt, kom je in
aanmerking voor een leefloon of voor een doorverwijzing
voor een voedselpakket. Het Sociaal huis kent in bepaalde
gevallen na een sociaal onderzoek ook financiële steun toe,
al dan niet terugvorderbaar.

De Mindermobielencentrale biedt vervoersmogelijkheden aan
personen met mobiliteitsproblemen en een laag inkomen.
Vrijwillige chauffeurs brengen de leden van de
Mindermobielencentrale naar een familiebezoek, naar de
dokter of de supermarkt. Zij ontvangen hiervoor een
onkostenvergoeding.

Administratieve hulp
Wanneer je het moeilijk hebt om formulieren in te vullen,
dan kan je gratis administratieve ondersteuning krijgen.

Budgetbegeleiding en -beheer
Bij schulden kan een maatschappelijk werker van het
Sociaal huis je begeleiden. Na onderzoek van je financiële
situatie stel je samen een afbetalingsplan op. De
maatschappelijk werker bemiddelt met je schuldeisers. De
hulp kan gaan van een eenvoudige bemiddeling tot
intensieve begeleiding zoals budgetbeheer of
schuldbemiddeling.

Sociaal Huis - OCMW
Peerderbaan 37
3960 Bree
089 84 85 50 - ocmw@bree.be - www.bree.be
Openingsuren:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

8.30 u tot 12.30 u
8.30 u tot 12.30 u 15.00 u tot 18.00 u
8.30 u tot 12.30 u 14.00 u tot 16.00 u
8.30 u tot 12.30 u
8.30 u tot 12.30 u
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Sociale huisvestingsmaatschappijen

Speel- en wandelpark Itterdal - Pollismolen

Sociale huurmaatschappijen bouwen sociale woningen om
ze te verhuren aan sociale voorwaarden. De huurprijzen
liggen onder de gangbare marktprijzen. De huurprijs hangt
af van het inkomen en de gezinssamenstelling van de
huurder en de grootte en de ouderdom van de woning.
Sociale eigendomsmaatschappijen bouwen sociale
woningen om ze te verkopen tegen aantrekkelijke prijzen. In
de meeste gevallen is er voor de aankoop van zo’n woning
ook een sociale lening mogelijk. Daarnaast verstrekken deze
maatschappijen ook nog leningen aan particulieren voor de
bouw van een woning of voor de aankoop en/of renovatie of
aanpassing van de eigen woning.

Wie van Bree naar Opitter trekt, merkt rechts een duidelijke
helling in het landschap. Op dit plateau vind je talrijke
bossen, enkele schitterende holle wegen, prachtige
beekvalleien en unieke vergezichten. In het boeiende
kasteelpark Itterdal, met een uitgebreide collectie bomen en
pittoreske waterpartijen, vind je ideale plekjes om tot rust te
komen. Het park werd aangelegd volgens de principes van
een Engels landschapspark met twee mooie speeltuinen en
bewegwijzerde wandelingen. Naast de mooie speeltuinen
vind je er sinds kort ook het Itterpad. Dit is een
multimovepad met natuurlijke hindernissen en houten
constructies. Dit pad wil kinderen op een speelse manier
laten bewegen in een natuurlijke en uitdagende omgeving.

Meer info over de overkoepelende en gestructureerde
samenwerking tussen alle Limburgse
huisvestingsmaatschappijen, wetgeving en aanpak vind je
op www.woonplatformlimburg.be. Informatie over het
gewestelijk platform vind je op www.vmsw.be.
Volgende maatschappijen bouwen, verhuren of verkopen
sociale woningen in Bree en omgeving.
Kempisch Tehuis cvba
Ringlaan 20
3530 Houthalen-Helchteren
011 81 07 00 - info@cvkt.be
www.kempischtehuis.be
Ons Dak cvba
Maastrichtersteenweg 31
3680 Maaseik
089 51 84 00 - info@onsdak.be
www.onsdak.be
SVK Noord-Limburg vzw
Kerkstraat 1
3910 Neerpelt
011 66 87 92

Sportdienst
De Sportdienst van Bree staat ieder jaar garant voor een
gevarieerd programma aan sportieve activiteiten voor jong
en oud. Van wekelijkse sportlessen voor volwassenen en
senioren tot leerrijke sportdagen- en kampen voor onze
jongsten. De sportdienst zet zich samen met de
buurtsportdiensten in om het sportaanbod te vergroten
door activiteiten in te richten die de grenzen overschrijden.
Zo organiseren de buurtsportdiensten Noordoost-Limburg,
waaronder Bree, Bocholt, Kinrooi, Maaseik, Oudsbergen en
Peer, jaarlijks een badminton-, bosloop- en
petanquecriterium. Dankzij de vele vrijwilligers is er zowel in
de zomer als in de winter een ruim aanbod voor
sportievelingen in Bree en omstreken.
Je kan deze dienst contacteren voor informatie over
sportmogelijkheden, het huren van sportzalen, erkenning
en subsidiëring van verenigingen en dergelijke. Op de
website vind je een lijst met alle sportclubs van Bree en
meer informatie over de werking van de sportraad.
Openingsuren:
Maandag tot vrijdag: 8.30 u tot 17.00 u
(donderdag tot 21.00 u)
Sportdienst
Sportlaan 6
3960 Bree
089 84 85 45 - sport@bree.be - www.bree.be

39 | STADSGIDS BREE

A-Z

Sporthallen

Sporthal Olympia:
Sportlaan 6
3960 Bree
089 84 85 45

tal van mogelijkheden op gebied van recreatiesport. Je kan
er gratis gebruik maken van een basketbalveld, uitgebreid
skateterrein, soccerkooi en outdoor fitnesstoestellen. De
Boneput is altijd toegankelijk.

Finse piste met fit-o-meter

Sporthal de Kei
Kerkstraat 8
3960 Beek
089 84 85 45
Sporthal de Vuurvogel
Grauwe torenwal 16
3960 Bree
089 84 85 45
Sporthal Itterdal
Opitterkiezel 240
3960 Opitter
089 84 85 67
Sporthal De Bongerd
Bosstraat 15
3960 Tongerlo
089 86 86 54

Sport- en speelpark De Boneput
Het sport- en speelpark De Boneput kenmerkt zich door zijn
mooie speeltuin met toestellen voor verschillende leeftijden
en grote zandbak. Je vindt er voldoende schaduwplekken
met kleurrijke banken, een grote speelweide en verharde
wandelpaden tussen het groen. Bomen, vijvertjes, een
bronnetje, een beek, trappenpartijen, gezellige hoekjes en
bankjes, ... genoeg om tot rust te komen. Daarnaast zijn er

Onze Breese Finse piste heeft een lengte van ongeveer
1400 meter. De zachte ondergrond is ongetwijfeld een grote
meerwaarde voor het loopcomfort van haar gebruikers. Ze is
bovendien verlicht zodat er zowel overdag als 's avonds
gebruik van gemaakt kan worden. Langs de piste zijn 8 fit-ometer-stations geïnstalleerd met diverse oefendoelen zoals
kracht, behendigheid, lenigheid, snelheid, evenwicht en
ontspanning. De start en de aankomst van de Breese piste
liggen achter de Kim Clijsters Academy, aan het einde van
de Watertorenstraat.

Feestzaal ‘t Sjèèpke
Zoek je een leuke zaal voor je feestje of evenement? In
feestzaal ’t Sjèèpke van De Boneput, geschikt voor 70
personen, is er een toog met achterliggend keukentje. Zo
feest je midden in het stadspark met speeltoestellen voor
de kleine gasten binnen handbereik.
Feestzaal ‘t Sjèèpke
Watertorenstraat
3960 Bree
089 84 85 45 - sport@bree.be - www.bree.be
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Stadsarchief

Toerisme

Administratieve documenten, zoals de bevolkingsregisters
van 1800 tot op vandaag, worden verzameld en bewaard in
het stadsarchief. Omwille van privacy kan het publiek enkel
die documenten inkijken die ouder zijn dan 100 jaar.
Onderzoekers die kunnen aantonen dat zij familie zijn van
de persoon, vermeld in de specifieke akte/lijst, en
toestemming hebben van de familie of die kunnen aantonen
dat zij gegevens verzamelen voor wetenschappelijke
studies, kunnen ook individuele akten of beschrijvingen
raadplegen die jonger zijn dan 100 jaar.
Daarnaast bewaren zowel de stedelijke bib als het
stadsmuseum heel wat waardevolle, historische informatie
over Bree.
Dienst Burgerzaken
Vrijthof 10
3960 Bree
089 84 85 14 - burgerzaken@bree.be
www.bree.be

Technische dienst - mobiliteit
De technische dienst staat in voor het plannen, organiseren,
opvolgen en eventueel uitvoeren van alle infrastructuur- en
onderhoudswerken in gemeentelijke gebouwen, op
gemeentewegen, begraafplaatsen en het openbaar domein.
Openingsuren:
Maandag tot en met vrijdag: 9.00 u tot 12.00 u
Technische dienst
Industrieterrein Peerderbaan 1415
3960 Bree
089 84 85 31 - techdienst@bree.be
www.bree.be

Terrassen
Terrassen moeten steeds conform het terrasreglement en
de stedenbouwkundige verplichtingen geplaatst worden. De
aanvragen voor het plaatsen van terrassen voor drank- en
eetgelegenheden moeten gericht worden aan het college
van burgemeester en schepenen.
Secretariaat
Vrijthof 10
3960 Bree
089 84 85 12
secretariaat@bree.be
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De dienst Toerisme staat in voor het aantrekken en het
onthalen van toeristen, zowel individueel als in groep, de
organisatie van toeristische evenementen en de
ontwikkeling van nieuwe toeristische producten
om Bree in de kijker te zetten.
Wens je hulp bij het samenstellen van je vakantie of uitje in
Bree? Aarzel dan niet om de dienst Toerisme te contacteren.
Dienst Toerisme
Vrijthof 10
3960 Bree
089 84 85 61 - toerisme@bree.be
www.bree.be/toerisme

Uittreksel Akten
Bij de dienst Burgerzaken kan je attesten en uittreksels
bekomen. Deze attesten of uittreksels kunnen door de
betrokkene zelf, door zijn wettelijke vertegenwoordiger
(ouder of voogd) of door een bijzondere gemachtigde
(notaris of advocaat) aangevraagd worden. Ook derden
(publieke of private instellingen) kunnen in welbepaalde
gevallen deze documenten aanvragen. Aan de hand van
deze documenten kan je bijvoorbeeld je identiteit en je
woonplaats bewijzen. De afgifte van attesten of uittreksels
is kosteloos.

A-Z

Dienst Burgerzaken
Vrijthof 10
3960 Bree
089 84 85 14 - burgerzaken@bree.be
www.bree.be

VDAB
De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding (VDAB) verleent diensten op het vlak van
arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding, zowel voor
werkzoekenden als voor werknemers en werkgevers.
De Werkwinkel beschikt over zelfbedieningspc’s. Je kan je
inschrijven als werkzoekende en je dossier raadplegen en
aanpassen. Via de website van de VDAB (www.vdab.be) en
talrijke andere sites, kan je je inschrijven voor een opleiding
of zoeken naar een passende vacature. Je kan ook
rechtstreeks solliciteren vanuit de Werkwinkel.
Werkwinkel
Ter Rivierenwal 10
3960 Bree
089 70 02 60

Verhuizen

de hoofdverblijfplaats naar een ander land wordt
overgebracht. De aangifte moet gebeuren bij de dienst
burgerzaken in je nieuwe woonplaats. Je mag de
adreswijziging ook schriftelijk melden. De enige voorwaarde
is dat je je voldoende identificeert door jouw
persoonsgegevens en jouw rijksregisternummer te
vermelden. Als de adreswijziging voor het hele gezin geldt,
volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het
gezin de aangifte doet. Als een minderjarige van adres
verandert, moet hij vergezeld zijn door iemand die het
ouderlijk gezag uitoefent.
Het stadsbestuur zal een wijkagent vragen om te
controleren of het aangegeven adres jouw
hoofdverblijfplaats is. Na een positieve vaststelling wordt
jouw adres gewijzigd in het bevolkingsregister van de stad
en in het Rijksregister.
Een tiental dagen na de controle van de wijkagent moet je je
aanmelden op de dienst Burgerzaken. Deze dienst zal jouw
identiteitskaart en die van de eventuele andere leden van
jouw gezin aanpassen. Ze zal ook de inschrijvingsbewijzen
van de motorvoertuigen (roze kaart/gele kaart) aanpassen.
Dienst Burgerzaken
Vrijthof 10
3960 Bree
089 84 85 14 - burgerzaken@bree.be
www.bree.be

Vissen in Bree
Wil je vissen in openbare wateren, dan moet je in het bezit
zijn van een geldig visverlof. De visverloven zijn telkens
geldig voor het jaar waarin zij zijn afgeleverd. Elk type
visverlof kan je aanvragen via www.visverlof.be of aankopen
in een postkantoor van het Vlaamse Gewest.

Vrij Centrum Leerlingenbegeleiding
(VCLB)

Een verandering van hoofdverblijfplaats moet je altijd aan
de overheid melden, ongeacht of je binnen België of naar het
buitenland verhuist. Ook buitenlanders die naar België
verhuizen of Belgen die naar hier terugkeren moeten zich
melden bij de dienst Burgerzaken.
Het is wettelijk verplicht om binnen de 8 dagen, nadat je
effectieve verblijfplaats veranderd is, aangifte te doen van
deze adreswijziging, of uiterlijk de dag vóór vertrek indien

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding staat in voor gratis
begeleiding van schoolgaanden en hun ouders. Je kan er
terecht met vragen in verband met leerproblemen,
gezondheid en vaccinaties, gedragsproblemen thuis en op
school en informatie rond studiekeuze.
Vrij Centrum Leerlingenbegeleiding
De Houborn 45 1 / 2
3960 Bree
Nieuwstraat 17, Peer (alleen na afspraak)
089 46 97 30
bree@vrijclblimburg.be
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Wapenvergunning
Als je houder bent van een jachtverlof en je wenst een lang
vuurwapen, ontworpen en toegelaten voor de jacht, te
kopen, dan hoef je geen vergunning aan te vragen. Jouw
jachtverlof is voldoende om zo’n wapen aan te kopen. Wens
je een ander wapen dan een lang vuurwapen, ontworpen en
toegelaten voor de jacht, te kopen, dan ben je verplicht een
vergunning aan te vragen.
Ben je geen houder van een jachtverlof, dan moet je altijd
een vergunning aanvragen. Welke rechten en plichten je
hebt bij het aanvragen van een wapenvergunning kan je
nalezen op www.limburg.be/wapenvergunning.
Federale Taken, Vergunningen en Rampenschade,
Wapens
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
011 23 80 87 - wapenvergunningen@limburg.be

Waterwegenbeheer
Nv De Scheepvaart beheert en exploiteert een deel van de
bevaarbare waterwegen en watergebonden gronden in
Limburg, waaronder de Zuid-Willemsvaart in Bree. Een team
van ingenieurs, sluiswachters, onderhoudspersoneel,
administratieve en commerciële medewerkers maakt
dagelijks werk van een klantgericht, daadkrachtig en
efficiënt beheer van de waterwegen die onder hun
bevoegdheid vallen.
Directie nv De Scheepvaart
Havenstraat 44
3500 Hasselt
011 29 84 00 - info@vlaamsewaterweg.be

Werkloosheidsbureau (RVA)
Het werkloosheidsbureau is het plaatselijk kantoor van de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Er wordt beslist
over aanvragen met betrekking tot werkloosheid,
tijdskrediet en loopbaanonderbreking, brugpensioen,
vrijwilligerswerk of studies tijdens werkloosheid en
dergelijke.
RVA-kantoor
Bampslaan 23
3500 Hasselt
011 26 01 10 - www.rva.be

Woonzorgcentrum
Welzijnscampus Gerkenberg
De vzw Welzijnscampus Gerkenberg is een samenwerking
tussen enerzijds Stad Bree en OCMW-Bree en anderzijds
vzw Sint-Barbara. Gelegen in de prachtige omgeving van de
tuin van het klooster Gerkenberg biedt het
woonzorgcentrum Welzijnscampus Gerkenberg een
functionele en comfortabele woongelegenheid voor ouderen
met uiteenlopende zorgbehoeften.
Woonzorgcentrum Gerkenberg
Meeuwerkiezel 90a
3960 Bree
089 48 01 00 - info@gerkenberg.be

Ziekenhuis
Ziekenhuis Maas en Kempen concentreert haar
ziekenhuisactiviteiten op één site in Maaseik.
Ziekenhuis Maas en Kempen vzw
Diestersteenweg 425
3680 Maaseik
089 50 50 50 - info@zmk.be
www.zmk.be

Ziekenvervoer
Heb je een ziekenwagen nodig, dan kan Het Rode Kruis je
helpen op het nummer 105. De dienst telt meer dan 200
ziekenwagens die overal en onmiddellijk voor je klaarstaan.
Verkort nummer: 105
Ziekenvervoer Vlaamse Kruis: 0477 66 81 11

Zwembad De Sprink
Het stedelijk zwembad "De Sprink" is een overdekt
zwembad met een wedstrijdbad van 25m op 12,5m met
springplank en een instructiebad voor de jongste
zwemmers. De watertemperatuur is er steeds 29°C. In het
zwembad kan je dagelijks terecht voor verschillende
wateractiviteiten zoals trimzwemmen, aquazumba,
aquagym, zwemlessen of clubzwemmen.
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Openingsuren tijdens de schoolweken
Maandag
7u-8u

Dinsdag
7u-8u

Woensdag

10u-11u

Donderdag Vrijdag
7u-8u
7u-8u
9u-10u
10u-11u

Zaterdag

Zondag

10u-12u

14u-17u
15u-17u
20u-22u

15u-17u
19u-20u
20u-22u

20u-22u

20u-21u30

Baantjeszwemmen
Recreatiezwemmen en 2 banen voor baantjeszwemmen
Aquazumba: dans-workout in het water
Aquagym: workout op muziek in het water
Openingsuren tijdens de schoolvakanties
Maandag
7u-8u
10u-11u

Dinsdag
7u-8u

Woensdag

10u-11u
13u30-17u 13u30-17u
20u-22u 20u-22u

Donderdag Vrijdag
Zaterdag
7u-8u
7u-8u
10u-11u
13u30-17u 13u30-17u
20u-22u
20u-21u30**

Baantjeszwemmen (** uitgezonderd in juli en augustus)
Recreatiezwemmen en 2 banen voor baantjeszwemmen
Zwembad De Sprink
Sportlaan 4
3960 Bree
089 84 85 48 - zwembad@bree.be
www.bree.be
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Zondag
10u-12u

MELDINGSKAART

Foutje gezien in deze infogids?
Dienst Communicatie
Vrijthof 10
3960 Bree
089 84 85 00 - communicatie@bree.be

Meldingskaart
Wil je graag iets melden of vragen aan het stadsbestuur? Gelieve een duidelijke en concrete beschrijving van je vraag of
opmerking te bezorgen, samen met je contactgegevens. Dit kan via onderstaande meldingskaart, op papier, via mail of
telefonisch aan:
Onthaal stadhuis
Vrijthof 10
3960 Bree
089 84 85 00 - onthaal@bree.be
Identiteit van de melder:
Naam: ...............................................................................................................................................................................................
Voornaam:.........................................................................................................................................................................................
Adres: ...............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Telefoon/GSM: .................................................................................................................................................................................
E-mail: ..............................................................................................................................................................................................
Ik wens volgende melding over te maken aan het stadsbestuur:
(aard van de melding en/of plaatsomschrijving)
c

Defecten, beschadigingen of abnormale situaties m.b.t. infrastructuur (wegdek, trottoir, riolen, plantsoenen,
grachten, vandalisme, milieuhinder, verkeershinder, onveilige situaties)
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Meldingen van andere aard:
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

c

Ik wens extra informatie over:
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
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