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VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 

1. Verslag voorgaande zitting 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 15 januari 2019 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Dekstenen van het muurtje van de kerk H. Man Job. Dit punt werd verdaagd op de werkvergadering van 15 
januari 2019 naar deze week. Technische dienst had als opdracht contact te zoeken met de kerkfabriek om 
de mogelijkheden te bekijken.  
  Groendienst heeft met voorzitter kerkfabriek H. Man Job gebeld en volgende mogelijkheden werden 
besproken: 

o Opnieuw muur met dekstenen = geen optie want dan blijven we bezig. 
o Muurtje met opgemetste rollaag ook liever niet daar dit groen uitslaat in de toekomst 
o Niets zetten is geen optie voor hem (denkende aan vuil dat steeds op hun stuk waait en ook bang 

voor een hondenwei te bekomen. 
o Liefst had hij graag een haag gezien op die plaats. 

   Hierbij het voorstel van de groendienst voor de aanplant van een haag type: Lonicera nitida, een lage 
groenblijvende haag, makkelijk in onderhoud. (foto in bijlage) 
Conclusie vanuit CBS: aanleg van een haag, via behaagactie.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 
  
  

groendienst 

3. Teruggave borg kapvergunning Mieksebaan 187 A 

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 (€ 150) volledig 
terug te betalen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de groendienst en de 
aanvrager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen van dinsdag 22 januari 2019 
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wegendienst 

4. Weg- en rioleringswerken sociaal woonproject "Molenstraat" - Verslag werfvergadering nr. 2 
d.d. 10 januari 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van werfvergadering nr. 2 
van Groep Infrabo N.V. van 10 januari 2019 m.b.t. de weg- en rioleringswerken voor het aanleggen van de 
publieke ruimte voor het sociaal woonproject "Molenstraat". 

gebouwen 

5. Ontmoetingscentrum Sint Lenaarts Van Roey NV - Werfverslag nr. 33 van 19 december 2018 
en 9 januari 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het werfverslag nr. 33 van 19 december 2018 
en 9 januari 2019 van het ontmoetingscentrum Sint-Lenaarts.  

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

omgevingsvergunningen 

6. OMV2018/328 - Omgevingsvergunning - Vreugdelaan 22 -  Openbaar onderzoek 

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

7. OMV2018/329 - Omgevingsvergunning - Albertdreef 32 -  Openbaar onderzoek 

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

8. OMV2018/287 - Omgevingsvergunning - Hogebaan 26 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een woning in 
Hogebaan 26 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 18 G11 mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
  
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. 
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-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)  /  (put, pomp en aftappunten 
voor bedrijfstoepassingen, drinkwater voor de dieren, dienstkraan voor kuiswater, etc)  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 2500 liter (min. 1200 liter) en een oppervlakte van 4,16m² (min. 1,92m²). 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. 
  
- 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 
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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”) 
- 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.  
- 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. 

9. OMV2018/252 - Omgevingsvergunning - Albatrosdreef 43 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een vrijstaande 
eengezinswoning en kappen van bomen in Albatrosdreef 43 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 25 
S5 mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van de Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. Het advies en de voorwaarden worden als volgt samengevat: Albatrosdreef 
43 is gelegen in recreatief woongebied met een oppervlakte van ± 1 008 m². 
Vooraan op het perceel staan een Amerikaanse eik en een berk, tegen de perceelsgrens met Albatrosdreef 
45 staan 3 hoogstammige eiken en tegen de perceelsgrens met Korhoendreef 39 staat 1 hoogstammige eik. 
Deze bomen moeten behouden blijven.  
Alle begroeiing binnen de te bebouwen zone mag gerooid worden mits een heraanplant van 2 inheemse 
loofhoutenbomen, met een stamomtrek van 16/18. 
- 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 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: 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 te 
optimaliseren 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:  
• Plaatsing recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 voorzien van nuttig hergebruik 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 met een minimale 
wandoppervlakte van 1,74 m2 en inhoud van 1084,75 liter. 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. 
- 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.  
- 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. 
- 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.  
- 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. 

10. OMV2018/275 - Omgevingsvergunning - Hoogstraatsebaan 103 -  Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
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Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor het slopen van de bestaande woning 
en herbouwen van een zonevreemde woning op dezelfde plaats in Hoogstraatsebaan 103 2960 Brecht, 
kadasternummer (afd. 4) sectie C 105 L. 
  
  

11. OMV2018/240 - Omgevingsvergunning - Heihoefke ZN - Aktename besluit Vlaamse regering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de Vlaamse overheid van 9 
januari 2019. 

12. OMV2018/219 - Omgevingsvergunning - Oostmalsebaan 86A - Aktename besluit Deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de Deputatie van 3 januari 
2019. 

omgevingsmeldingen 

13. OMV2018/342 - Omgevingsmelding - Hoge Meerheuvel 6 -  Aktename melding zorgwonen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend voor het inrichten van een 
zorgwoning voor een perceel gelegen te Hoge Meerheuvel 6 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 
74 M4. 
  
Artikel 2 
De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de 
meldingsakte. 
  
Artikel 3 
De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:  
- Als de zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, aangewend zal worden voor de huisvesting van 
meerdere gezinnen of alleenstaanden, is daartoe een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning voor het 
opsplitsen van de woning vereist. Als de zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, terug aangewend 
wordt voor de huisvesting van 1 gezin, dan is dit meldingsplichtig. 
 
  
  

stedenbouwkundige attesten 

14. SA2018/19 - Stedenbouwkundig attest - Bristerstraat 15 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een stedenbouwkundig attest afgeleverd voor bouwen van ééngezinswoning in Bristerstraat zn te 
Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 66 L  aan Jan Koyen mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
- Een tweewoonst kan niet toegelaten worden gezien de voorschriften van het RUP enkel 
eengezinswoningen toelaten 
- de woning mag ingeplant worden op 5m uit de rooilijn om aan te sluiten op de halfopen woning van 
Bristerstraat 13. 
- de nieuwe halfopen woning dient over de eerste 9m bouwdiepte aan te sluiten bij het bouwvolume van 
Bristerstraat 13. Tot op een diepte van 13m kan aansluitend op het dakvolume, een kroonlijsthoogte van 6m 
toegestaan worden. Tot op een diepte van 17m kan over de laatste 3m van de bouwzone een kroonlijst van 
3,5m toegestaan worden.  Voor het overige dienen de voorschriften uit het RUP Brecht Centrum strikt 
nageleefd te worden. 
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- Wat betreft de algemene voorschriften, de inrichting van de niet bebouwde ruimte en de oprichting van 
bijgebouwen dienen de voorschriften van het RUP Nollekens gevolgd te worden. 

mobiliteit 

15. Signalisatievergunningen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor het plaatsen van signalisatie op de 
openbare weg aan : 
-  om op woensdag 16 januari 2019 – enkel tussen 09.00 uur en 15.00 uur signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Handelslei thv huisnrs. 37-39 –  plaatsen van 
vrachtwagen op het fiets- en voetpad en deel van de rijbaan voor het lossen van vloertegels   
-  om van 21 januari 2019 tot en met 1 maart 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Braakstraat thv. huisnrs. 18 t.e.m. 24 – parkeerverbod voor container en vrachtwagens 
voor lossen materiaal, lossen beton inzake renovatie woning 
-  om op zaterdag 26 januari 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, 
Dorpsstraat 115: plaatsen van verhuiswagen op rijbaan 
-  om op zaterdag 26 januari 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, 
Poedeldreef 17: plaatsen van verhuiswagen op rijbaan 
-  om op zondag 3 februari 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, 
Brugstraat thv huisnr. 204 – parkeerverbod voor het plaatsen van verhuiswagen en ladderlift 
- om van woensdag 23 januari 2019 tot en met vrijdag 25 januari 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Eandis (ref. 20247681) te Brecht,– Heiken 
t.h.v. Koningsstoel – werken aan koppelputten voor Eandis – inname fiets- en voetpad 
-  om op 27 januari 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te St.Lenaarts, 
Hoogstraatsebaan 48a  - parkeerverbod voor het plaatsen van verhuiswagen 
-  om op 21 januari 2019, 25, 26 en 27 januari 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Brugstraat thv huisnr. 111 – parkeerverbod voor verhuiswagen en ladderlift 

16. Tijdelijk politiereglement - nieuwjaarsdrink - Moskoeylaan - Fazantenlaan op 2 februari 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
- Van zaterdag 2 februari 2019 om 18.30 uur tot zondag 3 februari 2019 om 02.00 uur al het verkeer te 
verbieden op het kruispunt Moskoeylaan - Fazantenlaan vanaf Moskoeylaan thv huisnummer 50 tot 
Fazantenlaan thv huisnummer 10. 
- De maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten.  
Artikel 2  
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen.  
Artikel 3 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16.03.1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen.  
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

17. Tijdelijk politiereglement - 50-jarig bestaan FC De Witte - Mortelstraat op 23 februari 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       Op zaterdag 23 februari 2019 tussen 12.00 uur en 22.00 uur de Mortelstraat tussen huisnummer 33 en 
de Overbroekstraat volledig af te sluiten voor alle verkeer. 
-       Op zaterdag 23 februari 2019 tussen 12.00 uur en 22.00 uur in de Mortelstraat tussen Kapelstraat en 
huisnummer 33 enkel plaatselijk verkeer en verkeer van de deelnemers/supporters toe te laten. 
-       De maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten. 
Artikel 2  
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Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen. 
Artikel 3 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16.03.1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen. 
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

18. Tijdelijk politiereglement - Provinciale wedstrijd voor paarden – rijhal Kraaienhorst op 22, 23 
en 24 februari 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       op zondag 24 februari 2019 van 06.00 uur tot 18.00 uur eenrichtingsverkeer in te voeren op volgende 
plaatsen : 

 In het gedeelte van de Kraaienhorst dat gelegen is tussen de Mallebaan en de gemeenteweg Groot 
Veerle. 

 In de gemeenteweg Groot Veerle. 
Het verkeer is enkel toegelaten van de Mallebaan in de richting van de gewestweg Groot Veerle. 
-       De maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen.  
Artikel 3 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16 maart 1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen. 
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

19. Tijdelijk politiereglement - provinciale wedstrijd voor pony's – rijhal Kraaienhorst op 2 en 3 
maart 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       op zondag 3 maart 2019 van 06.00 uur tot 18.00 uur eenrichtingsverkeer in te voeren op volgende 
plaatsen : 

 In het gedeelte van de Kraaienhorst dat gelegen is tussen de Mallebaan en de gemeenteweg Groot 
Veerle. 

 In de gemeenteweg Groot 
Veerle.                                                                                                                                                     
                            

 Het verkeer is enkel toegelaten van de Mallebaan in de richting van de gewestweg Groot Veerle. 
-       De maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen.  
Artikel 3 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16 maart 1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen. 
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 
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20. Tijdelijk politiereglement - Motorvrienden 2 years on the road – parking Goorhof op 9 maart 
2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       Van zaterdag 9 maart om 20.00 uur tot zondag 10 maart 2019 om 04.00 uur parkeerverbod in te voeren 
op de parkeerplaatsen aan het Goorhof, Kerklei tussen het Goorhof en de chirolokalen. Het verkeer van 
voertuigen is er eveneens verboden. 
-       De maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten en de moto’s 
verbonden aan de benefiet. 
Artikel 2  
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen. 
Artikel 3 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16.03.1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen. 
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

personeel 

21. Opstart aanleg werfreserve voor contractuele functie van technisch medewerker 
verantwoordelijke dienst gebouwen(C1-3) 

Besluit 
 Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepen geeft opdracht tot de opstart van een aanleg van een werfreserve 
van één jaar voor 1 VE contractuele functie van technisch medewerker-dienst gebouwen (C1-3). Volgens het 
nieuwe beslissingskader zal deze functie ingevuld worden door een combinatie van een 
bevorderingsprocedure met een procedure van interne & externe personeelsmobiliteit. De uiterste datum 
voor het indienen van de kandidaturen wordt samen met de nodige documenten vastgesteld op 12 februari 
a.s. om 12.00 uur 's middags. 
Artikel 2 
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 
                    Een schriftelijke proef om de beroepsbekwaamheid te testen. 
                2. Vaktechnische proef  30/100 p 
                    Taakgerichte proeven waaruit de technische vaardigheden m.b.t. het onderhoud, werken en 
herstellingen aan gebouwen 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. 
                   Aan de geslaagde kandidaten in het schriftelijk gedeelte wordt gevraagd de vragenlijst in functie 
van een persoonlijke profielanalyse (PPA-test van 
                   Thomas International) in te vullen. De resultaten van deze test vormen enkel een leidraad voor 
de selectiecommissie en worden niet meegenomen in de 
                   beoordeling van de kandidaten. 
    
              Om te slagen moet de kandidaat in beide onderdelen minstens de helft van de punten behalen en in 
totaal 60 %. 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. 
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22. vaststelling examencommissie voor selectieprocedure technisch assistent-schrijnwerker 

  
  
  

23. Aanvaarding/niet-aanvaarding van kandidaten voor consulent sport(B1-3) 

24. Aktename van PV van de selectieprocedure voor coördinator ruimtelijke ordening/ruimtelijke 
planner(A1a-A3a) 

Besluit 
Artikel 1 
Akte wordt genomen van het proces-verbaal van examen voor de contractuele coördinator ruimtelijke 
ordening/ruimtelijk planner (A1a-A3a) waarbij de volgende kandidaat geslaagd: 
1. Ben De Bruyn 
  
Artikel 2 
De eerst gerangschikte kandidaat, Ben De Bruyn, wordt uitgenodigd voor het afleggen van 
psychotechnische proeven bij Monitor Personeelsadvies te Wijnegem. 
 
  
 

25. Aanstelling van tijdelijke collectieverzorger bibliotheek - 12/38u - ivv afwezigheid M.Matthé 

 

FINANCIËN 

26. Betalingsmandaten - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de betalingsmandaten van 14 januari 2019 tot en met 18 
januari 2019 voor een bedrag van 97 420,86 euro goed. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de betalingsmandaten van 31 december 2018 voor een 
bedrag van 321 995,83 euro goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

27. Delegatieregeling aan de algemeen directeur voor uitgaven van geringe waarde 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen delegeert de bevoegdheid tot het vaststellen van de 
plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten, alsook het voeren 
van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten tot 2.500 euro excl. btw 
aan de algemeen directeur. 
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financiële dienst. 

28. Aanstelling gerechtsdeurwaarder gemeentelijke administratieve sanctie WB 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om deze bedragen in te vorderen via een deurwaarder. 
  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 
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29. Aanstelling gerechtsdeurwaarder gemeentelijke administratieve sanctie NN 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om deze bedragen in te vorderen via een deurwaarder. 
  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

30. Aanstelling gerechtsdeurwaarder gemeentelijke administratieve sanctie VDNA 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om deze bedragen in te vorderen via een deurwaarder. 
  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

31. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - L.L. 

32. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters T.J. 

burgerlijke stand 

33. Concessie begraafplaatsen V.ACA- Besluit 

34. Concessie begraafplaatsen  H.V.D.B.  - Besluit 

 

MENS - VRIJE TIJD 

cultuur 

35. Verslag Algemene Vergadering van 10 december 2018 - Cultuurraad - Aktename 

Besluit 
 Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de algemene vergadering van 
de cultuurraad van 10 december 2018.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de cultuurdienst. 

erfgoed 

36. Aanvraag tot bekrachtiging archeologienota ID 9829 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester besluit de archeologienota met identificatienummer 9829 en  onderwerp 
Vooronderzoek_Brecht_Hogebaan te bekrachtigen. 
  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst erfgoed voor verdere verwerking. 
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jeugd 

37. Werving hoofdanimatoren speelplein paasvakantie 2019 

38. Prijzenbeleid speelpleinwerking 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan een prijsverhoging van €1,00 van de 
speelpleinprijzen: 
-       Volgens het reguliere tarief 

 Dagprijs €3,00 

 Uitstapprijs: €6,00 
-       Voor personen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming 

 Dagprijs: €0,60 

 Uitstapprijs: €1,20 
 Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen beslist betalende voor- en naopvang te laten vallen en kiest 
voor een uniforme dag- en uitstapprijs ter vereenvoudiging van de administratie op het speelplein. 

WELZIJN 

39. Kennisname aanvragen subsidie Zuidwerking: inleefreizen en jongerenstages 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de subsidieaanvragen van: 
Deze worden ter advies voorgelegd aan het GROS. 
 
Artikel 2 
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan dienst welzijn. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


