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Verslag Landbouwraad 27 november 2019 
 

1.1. Goedkeuring verslag vorige vergadering wordt goedgekeurd. 
Goedgekeurd zonder opmerkingen. 
 

1.2. Dossiers rampenfonds en schattingscommissie 
Dit jaar opnieuw. Niet zoveel als vorig jaar. 85-tal dossiers. 
Verschillende dagen bijeen geweest. Laattijdige indieners zijn ook nog afgehandeld. 
Wordt toch bekeken of er tot uitkering kan overgegaan worden door het rampenfonds. 
Met verschillende gemeentebesturen wordt samengewerkt om methode van de schattingscommissie 
aan te kaarten. Er wordt een gezamenlijke brief gestuurd.  
Voor de verzekeringen moet het volledig areaal aangegeven worden. Het Vlaamse Gewest komt 
65%tussen in de premie. Premie is +/- 50/Ha. 
 

1.3. Beheercommissie Marum: vergadering opnieuw uitgesteld. 
Jan Covens in mailinglijst van Marum toevoegen ter vervanging van Eric Goossens. 
VLM was niet klaar met de wijze van aanpak voor de visievorming.  
De nieuwe datum volgt wanneer beschikbaar. 
 

1.4. Datum prikken februari 2020 voor voorstelling project agrarisch hergebruik. 
Er werd een tool ontwikkeld waarbij voor Brecht en verschillende andere gemeenten kaarten werden 
opgesteld waarbij in verschillende lagen alle criteria die van belang zijn voor agrarisch hergebruik 
worden weergegeven. Marlies Caeyers wil deze tool graag komen voorstellen aan alle landbouwers uit 
Brecht en vraagt hiervoor een datum te prikken. Vorige keer werd de bekommernis geuit over het 



 

mogelijke misbruik dat deze kaarten teweeg zouden kunnen brengen. Het is de bedoeling dat deze 
kaarten enkel voor intern gebruik bij de gemeenten blijven en niet verspreid worden.   
Voorstel van datum: maandag 10 februari 2020. – 20.00 uur  GC Jan Vander Noot grote zaal.. 
Mailing via lijst DLV of leden van landbouwraad aan achterban? Via mailing bereik je meer effectieve 
landbouwers. Graag een herinneringsmail enkele dagen op voorhand. 
 

1.5. WBE – opvolging everzwijnproblematiek : vergadering 17 juni in Sint-
Lenaarts 

In Arendonk/ Postel schieten ze elke dag everzwijnen af.  
De WBE’s hebben het momenteel nog onder controle.  
Ten opzichte van vorig jaar weinig verschil op te merken. De everzwijnen zijn wel richting Antwerpse 
Kempen aan het bewegen. WBE bereidt zich zo goed mogelijk voor. In de bossen van ANB mag niet 
geschoten worden. Daar kunnen ze niet bejaagd worden.  
Indien er everzwijnen worden opgemerkt, gelieve dan in eerste instantie melding te maken bij de jagers 
maar ook bij het gemeentelijk meldpunt zijnde Sabine Van Eester. 

1.6. Kennismakingsactiviteit opgeschoven naar de dag van de Landbouw in 
2020. 

De kennismakingsactiviteit was volledig voorbereid en uitnodigingen werden bezorgd aan de 
gemeenteraadsleden. De datum bleek slecht gekozen. Het college stelde voor om dit uit te stellen tot 
de dag van de landbouw in 2020. 
Er wordt gekozen voor de dag van de landbouw in Overbroek op 11 oktober. De locatie is nog niet 
gekend. (De dag van de landbouw in Brecht is minder geschikt omdat die dag de nieuwe inwoners 
worden ontvangen en de leden van het college hierbij aanwezig zijn tot +/- 13.00 uur. ) 
 

1.7. Beheercommissie Brechtse Heide: bespreking vergadering 31/10/19   
Er was weinig volk aanwezig, de gekozen datum kwam slecht uit voor veel mensen omwille van het  
verlengd weekend. 
Belangrijkste punten; 
Zone 30 km per uur werd ook in de Brechtse Heide ingevoerd.   
De eigenaars langs de Sint-Jobbaan werden door de gemeente aangeschreven met de vraag om de 
bomen te snoeien.  
Herstel van vennen : over Trappistinnen mag het plagsel nog niet uitgereden worden omwille van het 
bloemenmengsel dat op de akker werd gezaaid.  
 

1.8. Opvolging inzameling landbouwfolies 
Bij Aveve loopt alles goed alhoewel Johan een gedeelte van de kostprijs van de ophaling zelf draagt. 
Igean gaat de tarieven van alle fracties herbekijken. Voor landbouwfolie wordt het tarief 0.08€/kg i.p.v. 
0.07€/kg. 
Andere fracties worden ook duurder. 
De gemeenten hebben wel de voorwaarde gesteld dat er intern bij Igean eens een onderzoek wordt 
gedaan naar de efficiëntie van de afvalinzameling om zo de kostprijs te optimaliseren.  
 



 

1.9. Project asbestverwijdering van start gegaan. 
Er werd een artikel in Brechtsnieuws gepubliceerd rond dit project.  
 
Iedereen kan een aanvraag doen bij Igean. Zij sturen iemand langs om te bekijken hoeveel containers 
of zakken er nodig zijn. Containers / zakken worden geleverd en opgehaald tegen voordelig tarief. Er 
wordt ook beschermingsmateriaal bijgeleverd.  
Via VLIF kan je een tegemoetkoming krijgen om een nieuw dak te leggen wanneer je asbest verwijdert.  
Zie folder in bijlage. 
Igean laat weten dat er reeds een 100-tal aanvragen zijn binnengekomen waarvan er een 45-tal uit 
Brecht en Wuustwezel komen. 

1.10. Vergunning kleiduifschietstand in het Militair domein: stand van zaken 
Het college is uitgenodigd geweest om te komen luisteren naar een initiatie. Een groep stond op 
Brechts grondgebied te luisteren en een groep op Gooreind. De wind stond uit Gooreind. In Overbroek 
hebben ze duidelijk schoten gehoord. In Gooreind was het nauwelijks hoorbaar. De burgemeester 
stond aan de schietstand zelf.  
Er werd geen overtuigend bewijs geleverd dat er geen overlast is. 
Ondertussen is er een nieuw dossier ingediend. Opnieuw bezwaar indienen?  

1.11. Samenstelling Gecoro nog steeds in beraad 
Dit jaar heeft de Gecoro nog niet vergaderd. De wijze van samenstelling is nog steeds niet duidelijk. De 
Gecoro is een verplicht orgaan.  
Er is een voorstel om het aantal adviesraden te verminderen waarbij een piste  om samen met KMO of 
milieu te voegen. Voor deze adviesraad lijkt dit niet aangewezen. 
 

1.12. Varia 
 Knelpunten i.v.m opmaak landbouwwegen 

Terugkoppeling vorige vergadering: 
- Over de boom in de Kloosterstraat is tijdens het college afgesproken om dit mee te nemen 

in het dossier fietspad Kloosterstraat. In dit dossier zijn momenteel de onteigeningen 
lopende, door de technische dienst wordt hier dus voorlopig geen actie in ondernomen. 
Opmerking dat landbouwgrond verkocht wordt tegen 10 en 11€ per m². Er wordt een prijs 
gehanteerd van 8 à 8,5€ per m² voor de onteigeningen. Dit is dus niet marktconform? 
Wanneer bomen blijven staan, komt fietspad omhoog wat er voor zorgt dat binnen een paar 
jaar opnieuw fietspad moet vernieuwd worden. 

- De Lege Weg is een plaatselijke herstelling die onze wegendienst in eigen beheer nog op 
de planning heeft staan.  

- De herstellingen in Koningsstraat en overlaging Klein Veerle zitten mee in het 
onderhoudsdossier, deze werken zouden ondertussen uitgevoerd moeten zijn. 

Nog op te volgen: 
- Legeheideweg is nog niet gebeurd? Planning? 
- Betonplaat op de Leeuwerk is in slechte staat. Raming is 450.000 euro om deze te 

vernieuwen. Moet inderdaad een heel stuk hernieuwd worden.  
 Bermmaaien/grachten ruimen: opvolging en samenspraak verschillende diensten 

- Een ruiming van grachten gebeurt door pidpa in een cyclus van ca. 4-5 jaar. 
Brasschaatbaan Brasschaatbaan werd in het voorjaar gemaaid. 
In het najaar wordt berm en gracht nog gemaaid. 

Er wordt een overleg gepland tussen gemeente, Pidpa en de provincie om te bekijken of er niet 
gezamenlijke zaken kunnen georganiseerd worden. 



 

Afspraken rond wat er op de wei kan afgezet worden : problemen rond afval in uitgegraven grond 
op de akker. 
Nog op te volgen: 
- Gracht Luyckstraat categorie 2 loop richting Kerkovenakker wijk: gekuisd door de 

provincie maar niet goed gedaan. Maaisel is er zelfs nog niet uit.  
- Beek Legeheideweg? Hoe ver staat het daar mee 

 Artikel in Brechtsnieuws over loslopende honden in weiden. (Boerenbond?) + foto van bordje in 
wei.https://www.boerenbond.be/actualiteit/preventiecampagne-neospora-
%E2%80%98%E2%80%99hou-jij-voor-mij-je-hond-aan-de-lijn-dat-vinden-mijn-koeien-
fijn%E2%80%99%E2%80%99 

 
 Snoeien van bomen langs landbouwwegen:  spiegels sneuvelen door laaghangende takken. 

Afspraken hieromtrent maken? 
 

 Populieren aan Ton Jansen : Westmallebaan ts 37 en 43 -op openbare weg – 
kapvergunning?  
 

 Lijst leden landbouwraad + vervangers : vervangers verwittigen indien niet aanwezig. De lijst 
vind je in bijlage.  

 
 
 
 

Volgende vergadering :19/02/2020– 20.00u GC Jan Vander Noot 

 
 
 
 


