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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 22 januari 2019 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Toegang gebouw Kind en Gezin, Gasthuisstraat 32, Brecht: aan diensthoofd gebouwen wordt toestemming 
gegeven om aan de betrokken buurtbewoners per brief hun toelating te vragen zodat bezoekers aan Kind en 
Gezin met buggy achteraan het gebouw mogen betreden. 
Voorstel van een helling vooraan het gebouw werd eerder afgekeurd door het Agentschap Wegen en 
Verkeer. 
beslissing CBS: ok 
- Gemeentepark Brecht: dubbele poort met klapdeurtje in sas: dienst gebouwen vraagt toelating om dit 
klapdeurtje te verwijderen. Dit moet herhaaldelijk hersteld worden maar helaas is dit telkens voor tijdelijke 
aard. Tevens is er melding gemaakt van een botsing tussen 2 gebruikers die elk aan de andere zijde van de 
deur stonden waardoor 1 persoon deur tegen zich aan kreeg. Andere types fietssas beschikken ook niet 
over een extra klapdeur. 
Beslissing CBS: klapdeur mag weggehaald worden. 
- Werken Dekheidelaan - Poppelaerstraat: er moet nog +- 250 meter beton gelegd worden. Is er een 
mogelijkheid om de afvalophaling ondertussen anders te organiseren? Vragen aan Igean. Is het nog de 
moeite om het anders te organiseren? 
- Hebben wij reeds een beslissing ontvangen betreffende de overdracht van Lessuisstraat e.a.? Werden de 
gevraagde werken uitgevoerd? Wanneer staan deze op de planning? 
- site Pastorie: kan aan de aannemer gevraagd worden om de straat op het einde van de dag op te kuisen 
op de straat? 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

duurzaamheid 

3. Offerte Eandis Openbare verlichting uitbreiding openbaar verlichtingsnet voor het verlichten 
van het grasveld aan het Max Wildiersplein 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte van Eandis voor de uitbreiding van de 
openbare verlichting aan het Max Wildiersplein goed voor een bedrag van  
1 156,99 euro, excl. BTW. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Eandis, dienst duurzaamheid en de financieel 
directeur. 
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groendienst 

4. Teruggave borg kapvergunning Spechtendreef 43 

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 (€ 900) volledig 
terug te betalen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de groendienst en de 
aanvrager. 

5. Teruggave borg kapvergunning Cambeenbos laan A 28 

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 (€ 450) volledig 
terug te betalen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de groendienst en de 
aanvrager. 

6. Kapvergunning Molenheiken 45a 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
1 linde mits heraanplant van 2 streekeigen hoogstambomen van plantmaat 16/18 (16-18 cm stamomtrek op 
borsthoogte). Nieuw aangeplante hoogstambomen moeten, zoals bepaald in het veldwetboek, op minstens 2 
m. van de perceelsgrens staan.                    . 
De kaptoelating is slechts uitvoerbaar na ontvangst van de waarborg in het kader van de opgelegde 
heraanplant. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 

7. Kapvergunning Schotensteenweg 139 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
1 dode ceder mits heraanplant van 1 hoogstamboom van plantmaat 16/18 (16-18 cm stamomtrek op 
borsthoogte). Nieuw aangeplante hoogstambomen moeten, zoals bepaald in het veldwetboek, op minstens 2 
m. van de perceelsgrens staan. 
De kaptoelating is slechts uitvoerbaar na ontvangst van de waarborg in het kader van de opgelegde 
heraanplant. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 

8. Kapvergunning Kapelweg 1a 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
4 dennen mits heraanplant van 2 streekeigen hoogstambomen van plantmaat 16/18 (16-18 cm stamomtrek 
op borsthoogte). Nieuw aangeplante hoogstambomen moeten, zoals bepaald in het veldwetboek, op 
minstens 2 m. van de perceelsgrens staan.  
De kaptoelating is slechts uitvoerbaar na ontvangst van de waarborg in het kader van de opgelegde 
heraanplant. 
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Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 

wegendienst 

9. Werken nutsleidingen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de uitvoering van volgende werken in 
verband met nutsleidingen: 
- Proximus, Lange Nieuwstraat 106, 2000 Antwerpen voor werken Eikenlei, 2960 Brecht volgens dossier 
JMS/421411/N0001 
- Proximus, Lange Nieuwstraat 106, 2000 Antwerpen voor  werken Pothoek, 2960 Brecht volgens 
dossier JMS/307754/N0001 
- Telenet - Netaanleg Dienst Vergunningen, Antoon Catriestraat 18, 9031 Drongen voor werken Schoolplein 
8, 2960 Brecht volgens dossier 25026734 
- Integan, Boombekelaan 14, 2660 Antwerpen-Hoboken voor werken Eikenlei 64, 2960 Brecht volgens 
dossier VGW-18-07539 
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de nutsmaatschappij, de wegendienst, de ambtenaar van mobiliteit en de 
schepen van openbare werken.  

10. Werken nutsleidingen - Melding 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de uitvoering van volgende werken in 
verband met nutsleidingen: 
-  Eandis, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout voor  werken in de Eikenlei volgens dossier 324799. 
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de nutsmaatschappij, de wegendienst, de ambtenaar van mobiliteit en de 
schepen van openbare werken. 

11. Weg-en rioleringswerken Poppelaerstraat-Dekheidelaan - verslag werfvergadering dd. 16 
januari 2019 - Aktename 

Besluit  
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de werfvergadering van 16 
januari 2019 met betrekking tot de weg- en rioleringswerken in de Poppelaerstraat en de Dekheidelaan. 

gebouwen 

12. Ontmoetingscentrum Sint Lenaarts Van Roey NV - Werfverslag nr. 34 van 17 januari 2019 - 
Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het werfverslag nr. 34 van 17 januari 2019 van 
het ontmoetingscentrum Sint-Lenaarts.  
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RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

13. Initiatief tot gedeeltelijke afschaffing voetweg nr. 149 (Varenstraat - Bosstraat te Sint-
Lenaarts) 

Besluit 
Artikel 1 
Het college neemt het initiatief tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 149 
Artikel 2  
Er wordt door de gemeente een landmeter aangesteld om een officieel dossier samen te stellen voor de 
(gedeeltelijke) afschaffing van voetweg nr. 149.  
De kosten voor de opmaak van het dossier door de landmeter zijn ten laste van de aanvrager. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de verzoekers tot afschaffing van de buurtweg. 

omgeving 

algemeen 

14. Schrapping risicogrond – Theo Coertjenslaan zn - aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen bevestigt dat er thans geen gegevens bekend zijn van vlarebo-
activiteiten die aanwezig zijn of waren op het perceel Theo Coertjenslaan zn met als kadastrale nummers, 4e 
afd, sectie D, nummer 768E, 765P2, 766D, 767B, 765F2, 751 E, 750G2, 765 K2.  
De percelen kunnen als risico-grond geschrapt worden uit de gemeentelijke inventaris.  
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de aanvrager en OVAM.  

15. Actie streekeigen planten - Behaag...natuurlijk - goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om z'n engagement met Natuurpunt te bevestigen ter 
realisatie van de behaagactie voor het werkingsjaar 2019. 

omgevingsvergunningen 

16. OMV2018/331 - Omgevingsvergunning - Henxbroek 8A -  Openbaar onderzoek 

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

17. OMV2018/337 - Omgevingsvergunning - Schotensteenweg ZN - Openbaar onderzoek 

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

18. OMV2018/338 - Omgevingsvergunning - Kerklei 36 -  Openbaar onderzoek 

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



5 

19. OMV2018/216 - Omgevingsvergunning -Terheidelaan  22 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een woning, 
tuinberging, rooien van bomen en het overwelven van een gracht in  te Brecht, kadasternummer (afd. 1) 
sectie M 67 N8 mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- de verharding dient aangepast te worden zoals in rood aangeduid op het inplantingsplan. 
- de kroonlijsthoogte van het bijgebouw mag maximaal 3m bedragen ten opzichte van het maaiveld. 
- de overwelving mag maximaal 5m bedragen. 
- er dient een heraanplant te gebeuren met 4 streekeigen hoogstambomen met plantmaat 16/18. 
- de grondafstand en de voorwaarden dienen conform de gemeenteraadsbeslissing van 13/12/2018 
uitgevoerd te worden. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos dienen strikt nageleefd 
te worden en maken integraal deel uit van dit advies: 
-De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid, van het Bosdecreet en onder de 
voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde compensatieformulier met kenmerk: 18-218347. 
-De te ontbossen oppervlakte bedraagt 1544m². Deze oppervlakte valt niet meer onder het toepassingsgebied 
van het Bosdecreet. 
-De bosbehoudsbijdrage  van € 8244,96 dient binnen de 4 maanden, vanaf de datum waarop gebruik mag 
gemaakt worden van deze vergunning, gestort te worden. Het overschrijvingsformulier voor het vereffenen 
van de bosbehoudsbijdrage zal rechtstreeks door ons Agentschap worden overgemaakt aan de aanvrager 
van zodra de vergunning van kracht wordt. 
  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Dienst Wegen dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
  
De voorwaarden opgenomen in het advies van 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. 
• 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 
oppervlakte van 8,08m² (min. 7,44m²) en een inhoud van 5000 liter (min. 4650 liter). Deze installatie maakt 



6 

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. 
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. 
- 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 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 
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20. OMV2018/239 - Omgevingsvergunning - Vaartdijk 13 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor herbouwen van een schuur en aanleg 
van verharding en infiltratievoorziening in Vaartdijk 13 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie K 5 F, (afd. 
2) sectie K 18 B, (afd. 2) sectie K 18 D en (afd. 2) sectie K 18 H mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Brandweer dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Departement Landbouw en Visserij 
(hoofdbestuur)Departement Landbouw en Visserij (hoofdbestuur) dienen strikt nageleefd te worden en 
maken integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van NV De Scheepvaart dienen strikt nageleefd te worden en 
maken integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Dienst Integraal Waterbeleid dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. Het advies en de voorwaarden worden als volgt samengevat: Het perceel ligt 
in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en heeft een oppervlakte van 4.126 m².Door de storm werden 
er 5 bomen vernield . De groendienst legt een herplant op van 5 streekeigen hoogstambomen, gezien het hier 
gaat om landschappelijk waardevol gebied.- De voorwaarden opgenomen in het advies van 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: 
-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 hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
-Er dient reeds een hemelwaterput van min 3000 l aanwezig te zijn volgens de vergunning verleend op 
23/01/2006 (sv2005/418). 
• 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 
oppervlakte van 31,5m² (min. 13,72m²) en een inhoud van 10500 liter (min. 8575 liter). Deze installatie 
maakt het insijpelen van het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse 
Hemelwaterverordening. 
-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 
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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.  
de bepalingen van de geldende gemeentelijke verordening inzake het overwelven van baangrachten en 
conform het advies van de Wegendienst en/of rioolbeheerder Pidpa. 
-Waterlopen: De erfdienstbare strook langs waterlopen van 2de en 3de categorie voor ruimingswerken moet 
gerespecteerd worden (wetgeving 28/12/1967). Dit impliceert het vrijhouden van een zone van minimaal 5 
meter vanaf de oeverzone. 
-Waterlopen, grachten en beken: In functie van ruiming en onderhoud dient men een ruimte van 2 meter te 
vrijwaren van obstakels en constructies langs grachten, beken of beddingen van niet-geklasseerde 
waterlopen of grachten van algemeen belang (light-statuut - GR 5/05/2015) De gracht dient te allen tijde 
open gehouden te worden. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen 
- 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 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

21. OMV2018/302 - Omgevingsvergunning - Groot Veerle 10 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het slopen van een woning en het 
kappen van een boom in Groot Veerle 10 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 522 E mits voldaan 
wordt aan volgende voorwaarden: 
  
-Er dient een herplant te gebeuren van 1 streekeigen hoogstamboom met plantmaat 16/18. 
- De voorwaarden van vergunning SV2017/168 blijven van toepassing. 
De 6 parkeerplaatsen die in agrarisch gebied voorzien werden dienen ingericht te worden in de bedrijfshal 
om te voldoen aan de parkeerverordening. 
De in het rood aangeduide verhardingen op het inplantingsplan dienen verwijderd te worden. 
  
Het groenscherm zoals voorzien in vergunning SV2017/168 dient aangeplant te worden het eerstvolgende 
plantseizoen na het beëindigen van de in de stedenbouwkundige vergunning behandelde werken. 
   
De voorwaarden opgenomen in het advies van het Agentschap Infrastructuur - Wegen en Verkeer dienen 
strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
 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.  
  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
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- 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 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

22. OMV2018/280 - Omgevingsvergunning - Vaartstraat 143 -  Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning voor het bouwen van een bijgebouw 
voor het uitoefenen van een ambachtelijke microbrouwerij in Vaartstraat 143 2960 Brecht, kadasternummer 
(afd. 3) sectie D 368 R. 

vergunningsregister 

23. GC2018/51 - Vergunningenregister - Kerkstraat 21 - Deels opname als vergund geacht 

Besluit 
Artikel 1 
Het hoofdvolume met zadeldak evenwijdig aan de wegas zoals het voorkomt op het plan horende bij het 
machtigingsbesluit van 9/7/1956 gelegen te Kerkstraat 21 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 129 
H) wordt in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund.  
De achterbouw en de vier aanwezige aanbouwen worden niet opgenomen in het vergunningenregister. Er 
dient bijkomende informatie ingediend te worden om deze constructies op te laten nemen in het 
vergunningenregister als vergund geacht. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

24. GC2018/61 - Vergunningenregister - Gasthuisstraat 40 - Deels opname als vergund geacht 

Besluit 
Artikel 1 
De woning en het bijgebouw links achteraan op het perceel, zoals ze voorkomen op de mutatieschets van 
1956 gelegen te Gasthuisstraat 40 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 559 T) worden in het 
vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

25. GC2018/55 - Vergunningenregister- Tilburgbaan 45 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
De zonevreemde woning, conform de vergunde plannen van SV197332 gelegen Tilburgbaan 45 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 3) sectie N 450 C) wordt in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund, 
zowel wat betreft de constructie als de functie. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 
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ruimtelijke planning 

26. Rup Igean site - Verlenging termijn definitieve vaststelling 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan de gemeenteraad voor te leggen om de termijn 
tot definitieve vaststelling van het RUP Igean site te verlengen met een termijn van 60 dagen om grondig en 
in alle openheid en transparantie de bezwaren rond hinder te onderzoeken. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst ruimtelijke ontwikkeling. 

27. Intergemeentelijk RUP woonparken - Groene zes - engagement Brecht - nieuwe legislatuur 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen herbevestigt haar engagement ten aanzien van het 
intergemeentelijk RUP woonparken. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst ruimtelijke ontwikkeling en de dienst 
gebiedsgericht beleid van de provincie Antwerpen. 

integrale veiligheid 

28. Integrale veiligheid – fuiven te Brecht, Overbroekstraat - Hoekakkerstraat – Black & White 
Party KLJ Brecht op 10 en 11 mei 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan KLJ Brecht om jeugdfuiven 
in te richten op vrijdag 10 mei 2019 en zaterdag 11 mei 2019 te Brecht, Hanepad - Hoekakkerstraat. 
  
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. 
  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de organisatoren, de lokale politie en de brandweer. 

29. Integrale veiligheid – dansavond te Brecht, Kerkstraat – Sinksenkermis op 7 juni 2019 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan gebuurte Kerkstraat om 
een dansavond in te richten met Pinksteren op vrijdag 7 juni 2019 te Brecht, Kerkstraat. 
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De inrichter 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.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de organisatoren, de lokale politie en de brandweer. 

mobiliteit 

30. Signalisatievergunningen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor het plaatsen van signalisatie op de 
openbare weg aan : 
- De aanvrager om op zaterdag 19 januari 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Brugstraat thv huisnr. 106 – plaatsen van een remorque op het fiets-/voetpad inzake 
verhuis 
- De aanvrager om op zaterdag 16 februari 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Dorpsstraat t.h.v. huisnr. 81 – parkeerverbod over 2 parkeerplaatsen voor verhuiswagen 
- De aanvrager om van 25 februari 2019 tot en met 1 maart 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Eandis (ref. 20255123) te Brecht, Akkerweg 
– P.Verbernelaan – aanleg leidingen voor Eandis 
- De aanvrager om van 4 februari 2019 tot en met 8 februari 2019 (1 nacht in deze periode) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Abog te Brecht, N117 (Beukenlei) t.h.v. Lidl 
kp 0.2 : affrezen en herplaatsen wegdek in asfalt 
- De aanvrager om van 11 februari 2019 tot en met 22 februari 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Eandis (ref. 20259328) te Brecht, Hofstraat 
– Veldstraat – aanleg leidingen voor Eandis 
- De aanvrager om van 18 februari 2019 tot en met 28 februari 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Eandis (ref. 20258988) te Brecht, 
Duivelstraat – Paepestraat – aanleg leidingen voor Eandis – afsluiten straat, omleiding 
- De aanvrager om van 4 maart 2019 tot en met 8 maart 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Eandis (ref. 20259274) te Brecht, 
Schoolplein – aanleg leidingen voor Eandis – parkeerverbod en inname voetpad, omleiding 
- De aanvrager om op woensdag 6 maart 2019 (tussen 06.00u en 15.00u) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Brugstraat t.h.v. huisnr. 208 – plaatsen van mobiele 
kraan op de rijbaan voor het verwijderen van bouwkraan -  inname rijbaan met omleiding 

GIS 

31. Vaststellen noodzaak straatnaamgeving - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen besluit dat het noodzakelijk is om voor het gebied tussen de 
Akkerweg en de P. Verbernelaan een nieuwe straatnaam vast te stellen. 



12 

Het college van burgemeester en schepenen mag straatnaamsuggesties geven. 
Artikel 2 
Er wordt aan de cultuurraad advies gevraagd voor een nieuwe straatnaam. 
Artikel 3 
Suggesties worden gevraagd aan collega’s via publicatie op het intranet. 
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken, de dienst bevolking, de 
dienst cultuur, de dienst erfgoed en de dienst mobiliteit en interne veiligheid. 

32. Adreswijziging (Hernummering) - Mieksebaan 104 - goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen besluit om in het kader van een logische en duidelijke 
nummering over te gaan tot volgende adreswijziging: 
- Mieksebaan 104 krijgt het adres Koekoeksdreef 3A. 
Deze beslissing gaat in vanaf donderdag 7 februari 2019. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken, dienst duurzaamheid en 
milieu, dienst integrale veiligheid en mobiliteit en de dienst bevolking. 

lokale economie en landbouw 

33. Overname standplaats markt R.E. Sint-Lenaarts - goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de overname van de standplaats van 
Ria Engelen (10 meter - kaas) door B&B Kaas Vof, vertegenwoordigd door Douwe Boersma. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de consulente lokale economie en landbouw en de 
aanvrager. 

34. Aanduiding nieuwe vertegenwoordiger marktkramers in de marktcommissie 2017-2022 - 
Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanstelling goed van Yolande Greif, als 4de 
vertegenwoordiger van de marktkramers in de marktcommissie. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de consulente lokale economie en landbouw en de 
verkozenen. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

35. Huishoudelijk reglement voor het college van burgemeester en schepenen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het huishoudelijk reglement goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het secretariaat. 
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personeel 

36. Kennisname vrijwillig ontslag administratief medewerker jeugddienst 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de administratieve 
medewerker jeugddienst met ingang van 27 maart 2019. 

37. Arbeidsongeval - beslissing genezing 

FINANCIËN 

38. Betalingsmandaten - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de betalingsmandaten van 31 december 2018 voor een 
bedrag van 26 686,56 euro goed. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de betalingsmandaten van 21 januari 2019 tot en met 25 
januari 2019 voor een bedrag van 1 157 563,22 euro goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

39. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - C.C. 

40. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters A.R. 

41. Burgerzaken - Voorlopige inschrijving Cambeenbos laan D 11 - Besluit 

burgerlijke stand 

42. Concessie begraafplaatsen C.K.  – Besluit 

43.  Concessie begraafplaatsen K.MA- Besluit 

 

MENS - VRIJE TIJD 

sport 

44. Plaatsbeschrijving overname cafetaria sporthal De Ring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist de kosten door te rekenen aan de gewezen 
uitbater voor een aantal onvolledigheden die vermeld worden in de plaatsbeschrijving. 
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MENS - BLIBLIOTHEEK 

45. Aankoop collectie audio-visuele materialen voor de openbare bibliotheek - 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat in 2019 Standaard Boekhandel de 
audiovisuele materialen zal aanleveren voor de openbare bibliotheek. 
Artikel 2 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan Standaard Boekhandel, de financiële dienst en de openbare 
bibliotheek. 

46. Aankoop collectie games voor de openbare bibliotheek - 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat in 2019 MedioEurope games zal aanleveren 
voor de openbare bibliotheek. 
Artikel 2 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan MedioEurope, de financiële dienst en de openbare bibliotheek. 

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL 

47. GBS De Sleutelbloem - Klavertje Drie Overbroek - aankoop schoolbanken 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om 25 schoolbanken met bijpassende stoelen aan te 
kopen bij de firma Vanerum voor een bedrag van € 6 042,45 BTW inclusief.   
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt de directie van de Sleutelbloem en de financiële dienst. 
 
 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


