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VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 

1. Verslag voorgaande zitting 

Besluit 
Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 24 december 2018 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Dienst mobiliteit heeft een melding ontvangen dat het bord doodlopende weg in de Schorpioenlaan tegen 
de Kerklei en in de Boogschutterlaan tegen de Schorpioenlaan niet duidelijk leesbaar is. Gevraagd wordt om 
deze 2 borden te vervangen. Beslissing: opnemen in de planning 
- Kloosterstraat 10 : een duiker is afgebroken van een overwelving. Kan de wegendienst dit bekijken a.u.b.? 
Beslissing: opnemen in de planning 
- Waterloop ter hoogte van Dio-woningen (Frans Oomspad). Rooster zit dicht. Beslissing: Opdracht om dit 
dossier verder op te volgen zodat door de provincie actie wordt ondernomen.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

groendienst 

3. Teruggave borg kapvergunning Geraniumlaan 9 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het advies van de groendienst met betrekking 
tot hogervermelde kapvergunning. 
Aan de financieel directeur van de gemeente wordt de opdracht gegeven om de borgsom (€ 300) volledig 
terug te betalen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de groendienst en de 
aanvrager. 

wegendienst 

4. Werken nutsleidingen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de uitvoering van hogervermelde werken in 
verband met nutsleidingen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de nutsmaatschappij, de wegendienst en de schepen 
van openbare werken. 
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gebouwen 

5. Herstellen plantenbakken Sint-Lenaarts door VITO Hoogstraten. 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de prijsofferte van de school VITO 
Hoogstraten om het vernieuwen van 3 plantenbakken door hen te laten uitvoeren voor een bedrag van 
1.045,44 euro inclusief btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan dienst gebouwen en de financiële dienst. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen 

6. 2PO - Aktename verslag 2PO 19 december 2018 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van het 2PO van 19 december 
2018.  

omgevingsvergunningen 

7. OMV2018/330 - Omgevingsvergunning - Oostmalsebaan 88A -  Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek. 
  
  

8. OMV2018/224 - Omgevingsvergunning - Scherpenbergstraat zn -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een woning in 
Scherpenbergstraat zn te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 31 A10 mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
-De verhardingen dienen uitgevoerd te worden zoals in rood aangeduid op het inplantingsplan. 
- er dient een heraanplant te gebeuren met 2 streekeigen hoogstambomen om het groene karakter 
van het perceel te garanderen. 
  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
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-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering: Aangezien de betreffende bouwaanvraag zich 
situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op een zuiveringsinstallatie (centraal 
gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw reglementair te worden aangesloten 
op de bestaande riolering (als dat nog niet zou zijn uitgevoerd). 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat met een inhoud van minimaal 1.000 l voor 1 tot 4 inwoners: Een septische put is verplicht 
aan te leggen in het collectief te optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet 
hierop aangesloten worden. In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal gebied of 
collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in dat geval 
wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, het grijs 
water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l / max. 10.000 l 
voorzien van nuttig hergebruik (put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-
spoelingen gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan met een noodoverloop naar 
een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk 
conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
inhoud van 5000 liter (min. 4966,75m²) en een oppervlakte van 8m² (min. 7,95m²). Deze installatie maakt het 
insijpelen van het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse 
Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Aanleg verhardingen: De verhardingen dienen zoveel mogelijk met waterdoorlatende materialen in 
combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag aangelegd te worden om maximaal infiltratie van 
hemelwater ter plaatse mogelijk te maken. Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra 
watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van toepassing. Enkele voorbeelden  
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de Waterwegwijzer bouwen en verbouwen. 
-Bronbemaling: droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van de werken een droogzuiging 
noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1). Het grondwater dat onttrokken 
wordt moet zoveel mogelijk terug in de grond gebracht worden buiten de onttrekkingszone via een 
infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer. Het water mag 
geen wateroverlast veroorzaken. Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste 
alternatief: lozing op de openbare riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op 
dan mag je enkel lozen op de riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt 
bekomen.) 
Voor elke lozing van bronbemalingswater in de riolering moet een zandvanger geplaatst worden. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de vlarem-wetgeving. 
-Alle van nature in het wild levende vogelsoorten zijn beschermd in het Vlaamse Gewest op basis van het 
soortenbesluit van 15 mei 2009. De bescherming heeft onder meer betrekking op de nesten van deze 
vogelsoorten (art 14 Soortenbesluit). Bij het uitvoeren van werken in de periode 1 maart - 1 juli moet men er 
zich van vergewissen dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of vernield 
worden. 
  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
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levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
  
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  

9. OMV2018/225 - Omgevingsvergunning - Dopheidelaan  -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een woning in 
Dopheidelaan zn te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 31 A10 mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
- De verhardingen dienen uitgevoerd te worden zoals in rood aangeduid op het inplantingsplan. 
- Er dient een heraanplant te gebeuren met 2 streekeigen hoogstambomen om het groene karakter 
van het perceel te garanderen. 
  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering: Aangezien de betreffende bouwaanvraag zich 
situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op een zuiveringsinstallatie (centraal 
gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw reglementair te worden aangesloten 
op de bestaande riolering (als dat nog niet zou zijn uitgevoerd). 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat met een inhoud van minimaal 1.000 l voor 1 tot 4 inwoners: Een septische put is verplicht 
aan te leggen in het collectief te optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet 
hierop aangesloten worden. In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal gebied of 
collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in dat geval 
wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, het grijs 
water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l / max. 10.000 l 
voorzien van nuttig hergebruik (put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-
spoelingen gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan met een noodoverloop naar 
een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk 
conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
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• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
inhoud van 5000 liter (min. 4966,75m²) en een oppervlakte van 8m² (min. 7,95m²). Deze installatie maakt het 
insijpelen van het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse 
Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Aanleg verhardingen: De verhardingen dienen zoveel mogelijk met waterdoorlatende materialen in 
combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag aangelegd te worden om maximaal infiltratie van 
hemelwater ter plaatse mogelijk te maken. Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra 
watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van toepassing. Enkele voorbeelden  
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de Waterwegwijzer bouwen en verbouwen. 
-Bronbemaling: droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van de werken een droogzuiging 
noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1). Het grondwater dat onttrokken 
wordt moet zoveel mogelijk terug in de grond gebracht worden buiten de onttrekkingszone via een 
infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer. Het water mag 
geen wateroverlast veroorzaken. Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste 
alternatief: lozing op de openbare riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op 
dan mag je enkel lozen op de riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt 
bekomen.) 
Voor elke lozing van bronbemalingswater in de riolering moet een zandvanger geplaatst worden. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de vlarem-wetgeving. 
-Alle van nature in het wild levende vogelsoorten zijn beschermd in het Vlaamse Gewest op basis van het 
soortenbesluit van 15 mei 2009. De bescherming heeft onder meer betrekking op de nesten van deze 
vogelsoorten (art 14 Soortenbesluit). Bij het uitvoeren van werken in de periode 1 maart - 1 juli moet men er 
zich van vergewissen dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of vernield 
worden. 
  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 

10. OMV2018/266 - Omgevingsvergunning - Platanendreef 5 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het kappen van 2 bomen in 
Platanendreef 5 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 1 K30 mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
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-Er dienen 2 streekeigen hoogstambomen met plantmaat 16/18 aangeplant te worden. 
-De voorwaarden opgenomen in het advies van de Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en 
maken integraal deel uit van dit advies. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade en 
hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Er mag niet geveld of geruimd worden tijdens de standaard schoontijd van 1 april tot en met 30 juni. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelving is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

11. Omv2018/299 - Omgevingsvergunning - Legeheideweg 21A - Advies aan de Deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft gunstig advies voor varkensbedrijf: hernieuwing na 
verandering door wijziging en uitbreiding in Legeheideweg 21A 2960 Brecht te Brecht, kadasternummer (afd. 
4) sectie E 282/3 X, (afd. 4) sectie E 282/3 W en (afd. 4) sectie E 282/3 Y mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
Stedenbouwkundige voorwaarden 
- de verharding achter de nieuwe biggenstal wordt dient beperkt te worden tot die oppervlakte die strikt 
noodzakelijk is voor de toegankelijkheid van de brandweer. De andere verhardingen achter de nieuwe stal 
mogen niet uitgevoerd worden. 
  
Milieuvoorwaarden 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
  
  
  

12. OMV2018/323 - Omgevingsvergunning - Kloosterstraat 10 en 12 -  voorwaardelijk gunstig 
advies aan Deputatie 

Besluit 
  
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft gunstig advies aan de Deputatie voor de 
omgevingsvergunningsaanvraag voor de verandering van een rundveebedrijf door uitbreiding en wijziging in 
Kloosterstraat 10-12 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie B 731 E, (afd. 4) sectie B 732 G, (afd. 4) 
sectie B 735 G en (afd. 4) sectie B 735 H mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
 

- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke 
afvoer van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of 
te overwelven zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 

- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een 
nieuwe overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

Milieuvoorwaarden: 
- In toepassing van artikel 5.53.2.2 van Vlarem II dient er geen rechte, onvervormbare peilbuis voorzien 

te worden in het boorgat van de grondwaterwinning, op voorwaarde dat de exploitant voor het meten 
van het grondwaterpeil zelf een peillint ter beschikking houdt van de toezichthoudende overheid. 

- De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
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Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. 
  
  
  

omgevingsmeldingen 

13. OMV2018/325 - Omgevingsmelding - Lessiusstraat 10, 10A, 10B en 10C -  Aktename melding 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
bronbemaling bij bouwkundige werken, inrichting gelegen te 2960 Brecht, Lessiusstraat 10, 10A, 10B en 
10C , kadasternummer (afd. 3) sectie D 822 B.  
  
Artikel 2  
Er wordt akte genomen voor onbepaalde duur.  
 
Artikel 3 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
bijzondere voorwaarden: 
Bronbemaling, droogzuiging van bouwputten en drainering:  
(Het is verboden een bronbemaling te exploiteren als die geheel of gedeeltelijk is gelegen in een 
beschermingszone van het type I of II van grondwaterwinningen, bestemd voor de openbare 
watervoorziening.) 
-De droogzuiging moet voldoen aan art 5.53.3.1 van vlarem II. 
-Het grondwater dat onttrokken wordt moet zoveel mogelijk terug in de grond gebracht worden buiten de 
onttrekkingszone via een infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of 
regenwaterafvoer. Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan lozing op de openbare riolering, 
met een verbod op lozing in de vuilwaterafvoer (DWA) indien gescheiden regenwaterafvoer  (RWA) 
aanwezig. 
-Voor het lozen van volumes hoger dan 10m³/u op de riolering (DWA) is een schriftelijke toestemming van 
Aquafin vereist.  
-De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
-Het grondwater dat onttrokken wordt bij de draineringen alsook bij de bronbemalingen moet, in zoverre dit 
met toepassing van de beste beschikbare technieken mogelijk is, nuttig worden gebruikt. 
-Voor elke lozing van bronbemalingswater in de riolering moet een zandvanger geplaatst worden. 
-Groenschade : 
 Schade ten aanzien van waardevolle bomen in de omgeving dient vermeden te worden. 
 Indien mogelijk enkel droogzuiging buiten droogte en zomerperiode en/of toepassing van retourbemaling  
 (vb druppelbevloeiing). 
 Langdurige droogzuiging tussen de groei (apri-nov) dient vermeden te worden. 
-De nodige maatregelen dienen genomen te worden om hinder (geluid, trillingen, …) te voorkomen. 
  
 
  
  

14. OMV2018/327 - Omgevingsmelding - Kerklei 20 en 22 -  Aktename melding 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
bronbemaling bij bouwkundige werken inrichting gelegen te 2960 Brecht, Kerklei 20-22, kadasternummer 
(afd. 5) sectie B 71 E, (afd. 5) sectie B 71 L, (afd. 5) sectie B 71 R. 
  
Artikel 2  
Er wordt akte genomen voor onbepaalde duur.  
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Artikel 3 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
bijzondere voorwaarden: 
Bronbemaling, droogzuiging van bouwputten en drainering:  
(Het is verboden een bronbemaling te exploiteren als die geheel of gedeeltelijk is gelegen in een 
beschermingszone van het type I of II van grondwaterwinningen, bestemd voor de openbare 
watervoorziening.) 
-De droogzuiging moet voldoen aan art 5.53.3.1 van vlarem II. 
-Het grondwater dat onttrokken wordt moet zoveel mogelijk terug in de grond gebracht worden buiten de 
onttrekkingszone via een infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of 
regenwaterafvoer. Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan lozing op de openbare riolering, 
met een verbod op lozing in de vuilwaterafvoer (DWA) indien gescheiden regenwaterafvoer  (RWA) 
aanwezig. 
-Voor het lozen van volumes hoger dan 10m³/u op de riolering (DWA) is een schriftelijke toestemming van 
Aquafin vereist.  
-De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
-Het grondwater dat onttrokken wordt bij de draineringen alsook bij de bronbemalingen moet, in zoverre dit 
met toepassing van de beste beschikbare technieken mogelijk is, nuttig worden gebruikt. 
-Voor elke lozing van bronbemalingswater in de riolering moet een zandvanger geplaatst worden. 
-Groenschade : 
 Schade ten aanzien van waardevolle bomen in de omgeving dient vermeden te worden. 
 Indien mogelijk enkel droogzuiging buiten droogte en zomerperiode en/of toepassing van retourbemaling  
 (vb druppelbevloeiing). 
 Langdurige droogzuiging tussen de groei (apri-nov) dient vermeden te worden. 
-De nodige maatregelen dienen genomen te worden om hinder (geluid, trillingen, …) te voorkomen. 
  
 
  
  

stedenbouwkundige attesten 

15. SA2018/15 - Stedenbouwkundig attest - Rommersheide B9 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een stedenbouwkundig attest afgeleverd voor het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning en 
het slopen van de bestaande woning en garage. in Mieksebaan ZN te Brecht, kadasternummer (afd. 1) 
sectie A 334 L overeenkomstig de verkavelingsvoorschriften mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- De voorschriften van het BPA Recreatief Woongebied dienen strikt nageleefd te worden 
- de aanwezige bomen dienen zoveel mogelijk behouden te blijven. 
- de voorwaarde opgenomen in het advies van de gemeentelijk milieuambtenaar mbt de watertoets dienen 
strikt nageleefd te worden en maken deel uit van het stedenbouwkundig attest 
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Watermaatregelen: 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van voldoende grote septische put: verplichte voorzuivering via een individuele 
voorbehandelingsinstallatie met benor-certificaat: In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI 
(centraal gebied of collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de 
rioolbeheerder: in dat geval wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een 
septische put te leiden, het grijs water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
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-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem conform de gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening hemelwater 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Aanleg verhardingen: De verhardingen dienen zoveel mogelijk met waterdoorlatende materialen in 
combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag aangelegd te worden om maximaal infiltratie van 
hemelwater ter plaatse mogelijk te maken. Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra 
watermaatregelen zoals infiltratieverplichtingen van toepassing. Enkele voorbeelden  
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de Waterwegwijzer bouwen en verbouwen. 
-Bronbemaling: droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van de werken een droogzuiging 
noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1). Het grondwater dat onttrokken 
wordt moet zoveel mogelijk terug in de grond gebracht worden buiten de onttrekkingszone via een 
infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer. Het water mag 
geen wateroverlast veroorzaken. Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste 
alternatief: lozing op de openbare riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op 
dan mag je enkel lozen op de riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt 
bekomen.) 
Voor elke lozing van bronbemalingswater in de riolering moet een zandvanger geplaatst worden. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de vlarem-wetgeving. 

16. SA2018/17 - Stedenbouwkundig attest - Kerkstraat 21 - Goedkeuring 

Besluit 
Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een stedenbouwkundig attest afgeleverd voor het afsplitsen van een perceel voor een halfopen 
eengezinswoning gekoppeld tegen de rechter zijgevel in Kerkstraat 21  en Pothoek ZN te Brecht, 
kadasternummer (afd. 4) sectie D 163 R3 en (afd. 4) sectie D 163 S3 mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
- de algemene richtlijnen voor halfopen bebouwing dienen strikt nageleefd te worden (zie bijlage) 
- minstens 1/3 van de totale gevelbreedte moet aansluiten bij de dakvorm van de buurwoning 
- de verschillende dakvormen moeten binnen het maximaal toegelaten gabariet vallen. 
- De zone voor bijgebouwen dient beter gespecifieerd te worden: 
-       Minimaal 10m afstand tussen het hoofdgebouw en het bijgebouw 
-       Maximale oppervlakte van het bijgebouw 10% van het perceelsoppervlakte met een maximum van 
75m². 
-       Bouwhoogte met plat dak maximaal 3m indien het bijgebouw op de scheidingslijn komt. 
- garages en carports worden enkel in de bouwzone toegelaten 
- Max 5% van het perceel mag verhard worden met uitzondering van verhardingen voor opritten en 
toegangen tot de woning en garage. 
- Max 50% van de voortuin mag verhard worden in functie van toegangen en parkeren. De overige 50% van 
de voortuin dient als groene ruimte ingericht te worden. 
- Verhardingen dienen zoveel mogelijk uitgevoerd te worden in waterdoorlatende materialen. Bij het gebruik 
van niet waterdoorlatende materialen dient het hemelwater dat op deze verharding valt af te vloeien naar 
een aanpalende groenstrook op eigen terrein. 
- Opritten langer dan 20m dienen vanaf de achtergevelbouwlijn uitgevoerd te worden met waterdoorlatende 
verhardingen en een maximale breedte van 2,5m. 
- Grasdals worden gezien als waterdoorlatende verharding en niet als groene ruimte 
- de voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijk milieuambtenaar mbt de watertoets dienen 
strikt nageleefd te worden en maken deel uit van het stedenbouwkundig attest 
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Watermaatregelen: 
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-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van voldoende grote septische put: verplichte voorzuivering via een individuele 
voorbehandelingsinstallatie met benor-certificaat: In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI 
(centraal gebied of collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de 
rioolbeheerder: in dat geval wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een 
septische put te leiden, het grijs water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem conform de gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening hemelwater 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Aanleg verhardingen: De verhardingen dienen zoveel mogelijk met waterdoorlatende materialen in 
combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag aangelegd te worden om maximaal infiltratie van 
hemelwater ter plaatse mogelijk te maken. Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra 
watermaatregelen zoals infiltratieverplichtingen van toepassing. Enkele voorbeelden  
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de Waterwegwijzer bouwen en verbouwen. 
-Bronbemaling: droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van de werken een droogzuiging 
noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1). Het grondwater dat onttrokken 
wordt moet zoveel mogelijk terug in de grond gebracht worden buiten de onttrekkingszone via een 
infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer. Het water mag 
geen wateroverlast veroorzaken. Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste 
alternatief: lozing op de openbare riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op 
dan mag je enkel lozen op de riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt 
bekomen.) 
Voor elke lozing van bronbemalingswater in de riolering moet een zandvanger geplaatst worden. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de vlarem-wetgeving. 

integrale veiligheid 

17. Integrale veiligheid – fuif te Brecht, Kraaienhorst – De Vrije Zwaaiers op 30 maart 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan De Vrije Zwaaiers om een 
jeugdfuif in te richten op zaterdag 30 maart 2019 te Brecht, Kraaienhorst. 
  
De vereniging dient aan de voorwaarden van het gemeentelijk reglement op evenementen te voldoen. 
  
Afwijking van de geluidsnorm wordt verleend tot 95 dbA (categorie 2) overeenkomstig Vlarem II artikel 
6.7.3§3. 
Bijkomende flankerende maatregelen moeten getroffen worden: 
-       continue bewaking van het geluid met een erkende en geijkte meetset. 
-       zelfcontrole is ten laste van organisator en geluidstechnicus of dj. 
-       meten en registreren van het geluid gedurende de ganse activiteit. 
-       meetgegevens gedurende een maand ter beschikking houden. 
-       manipuleren van de meetketen is strafbaar. 
-       het omgevingsgeluid zoals bepaald in Vlarem II blijft onverminderd van kracht, hetzij de richtwaarde 
voor geluid in open lucht conform bijlage 4.5.4 en/of binnenshuis conform bijlage 2.2.2. 
-       het verschil tussen de gemeten C-filter en A-filter mag maximaal 15 dB bedragen [db(C) - dB(A) < 15 
dB]. 
-       kosteloos en duidelijk zichtbaar gehoorbescherming aanbieden. 
-       inrichten niet voor publiek toegankelijke zone van minimaal 2m aan alle geluidskasten. 
-       de duur van de muziekactiviteit is beperkt tot 4uur met een gradueel afbouwen vanaf 3u met 10dbA. 
Verplichte naleving van de bovenstaande voorwaarden zonder afbreuk te doen aan de bepalingen rond 
burenhinder vervat in het gemeentelijke politiereglement (GAS) of Burgerlijk Wetboek. 
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Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de afwijking van het sluitingsuur van 4 
uur (zomeruur) met verlenging van 1 uur met een gradueel afbouwen vanaf 4 uur met 10 dbA. 
  
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de organisatoren, de lokale politie en de brandweer. 

mobiliteit 

18. Signalisatievergunningen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor het plaatsen van signalisatie op de 
openbare weg aan : 
- om van zaterdag 22 december 2018 tot en met zaterdag 5 januari 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Bergsebaan 55: parkeerverbod voor plaatsing van 
container 
- om op woensdag 9 januari 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor 
rekening van: KBC Sint-Job-in-‘t-Goor te Brecht, Brugstraat thv huisnr. 137 – parkeerverbod over 3 
parkeerplaatsen voor plaatsen van bestelwagen 
  

19. Regioraad Vervoerregio Antwerpen - contactgegevens nieuwe afgevaardigde 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Brecht stelt schepen Eline Peeters aan als 
vertegenwoordiger in de vervoerregioraad Antwerpen. Als plaatsvervanger wordt schepen Kris Janssens 
aangeduid. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de vervoerregioraad en de mobiliteitsambtenaar. 

lokale economie en landbouw 

20. Aanvraag éénmailige standplaats aardbeien Max Wildiersplein - weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toelating om een standplaats in te nemen op de 
verharde parking van het Max Wildiersplein 
op zondag 26 mei 2019 tussen 08.00u en 13.00u. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de consulente lokale economie, dienst financiën en 
aan de aanvrager. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

21. Lastvoorwaarden voor de vernieuwing en consolidatie serverinfrastructuur gemeente en 
OCMW Brecht - Goedkeuring definitieve oplevering - volledige borgvrijgave 

Besluit 
Artikel 1 
De opdracht “vernieuwing en consolidatie serverinfrastructuur gemeente en OCMW Brecht” wordt definitief 
opgeleverd. 
 
Artikel  2 
De borg met referentie 01-607944 van € 5.340 mag volledig worden vrijgegeven. 
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22. Vaststelling bevoegdheden college van burgemeester en schepenen legislatuur 2019 - 2024 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen stelt de bevoegdheden voor de legislatuur 2019 - 2024 vast 
zoals hierboven vermeld. 
 
  

personeel 

23. Vacantverklaring van 1 VE contractuele functie van technisch assistent-schilder (D1-3) 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verklaart 1 VE contractuele functie van technisch assistent-
schilder (D1-3) vacant met aanleg van een werfreserve van één jaar. Volgens het nieuwe beslissingskader 
zal deze functie vervuld worden door een combinatie van een bevorderingsprocedure met een procedure 
van interne & externe personeelsmobiliteit. De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt 
vastgesteld op 29 januari 2019 om 12.00 uur 's middags. 
Indien voor voormelde procedures geen geldige kandidaturen worden ontvangen wordt onmiddellijk 
opgestart met een algemene aanwervingsprocedure via een passende bekendmaking via de eigen website, 
eigen informatieblad en sociale media. Deze werving wordt afgesloten op 26 februari 2019 om 12.00 uur 's 
middags. Op deze datum leveren de kandidaten het bewijs dat ze voldoen aan de 
aanwervingsvoorwaarden, uitgezonderd het strafregister welke kan toekomen uiterlijk op 1 februari 2019 
om 12.00 uur 's middags. 
Artikel 2 
Alle kandidaten doorlopen dezelfde selectieprocedure. 
Het examenprogramma voor de selectie wordt als volgt vastgesteld: 
     de selectie wordt uitgevoerd op basis van de selectiecriteria en -technieken afgestemd op de 
functiebeschrijving voor deze functie; 

 de selectie bestaat uit drie onderdelen, met name: 
          1. Schriftelijke proef       30/100 p 
             Kennisvragen inzake de grondige kennis van schilderwerken en basiskennis van behangen en 
vloerbedekken naast kennis van veilig gebruik van  
             arbeidsmiddelen en veiligheidsinstructies bij de uitvoering van de werken. 
          2. Vaktechnische proef  30/100 p 
             Taakgerichte proeven waaruit de technische vaardigheden m.b.t. de werken van geschoold 
arbeider-schilder van de kandidaat blijken. 
          3. Mondelinge proef       40/100 p 
              Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten 
voor de functie vastgelegd in de functiebeschrijving 
              en –profiel. 

               
Om te slagen moet de kandidaat minimum 50 % van de punten behalen voor elk van voormelde proeven en 
op het totaal van de proeven minstens 60 % van de punten behalen; 
De selectieproef resulteert conform art. 18 van de rechtspositieregeling in een bindende rangschikking van 
de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. 
Indien er zich meer dan 30 kandidaten inschrijven, worden preselecties gehouden. 
Preselectieve proef: 
Een schriftelijk functierelevante proef wordt georganiseerd waarin de competenties van de kandidaten 
worden getoetst aan de hand van de functiebeschrijving en het functieprofiel voor de functie van technisch 
assistent-schilder met als doel een beknopt onderzoek te voeren of de kandidaten over voldoende algemene 
kennis en  vaardigheden beschikken om deze functie uit te voeren. 
Om te slagen moet de kandidaat minimum 50% van de punten behalen. Alle geslaagde kandidaten worden 
toegelaten tot de verdere selectieprocedure. De selectiecommissie voor de preselectie is dezelfde als deze 
vastgesteld voor de verdere selectieprocedure 
  

24. Aanpassing aanstelling erfgoedconsulent 
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25. Wijziging contract voltijds tijdelijk arbeider-gebouwen/schilder 

 

26. Personeel - disponibiliteitstelling  

27. Arbeidsongeval dd. 13 augustus 2018 - beslissing genezing 

28. Kennisname besluiten algemeen directeur - december 2018 

Besluit 
Artikel 1 
 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de agendapunten opgenomen in de register 
algemeen directeur in de loop van december 2018: 
  

FINANCIËN 

29. Betalingsmandaten - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de betalingsmandaten van 24 december 2018 tot en met 
31 december 2018 voor een bedrag van 188 890,88 euro goed. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de betalingsmandaten van 1 januari 2019 tot en met 4 
januari 2019 voor een bedrag van 2 423,21 euro goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

30. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - K.P. 

31. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - V.M. 

32. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - V.L. 

33. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - M. I. 

burgerlijke stand 

34. Concessie begraafplaatsen  M.V. - Besluit 

 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


