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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 29 januari 2019 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Naast de Ringovenlaan 33 in Sint-Lenaarts ligt er een braakliggend perceel dat al jaren niet meer wordt 
onderhouden. De buur ondervindt hier hinder van. Kan er een schrijven gericht worden aan de eigenaar, met 
de vraag het nodige te doen op het vlak van het onderhoud ? Meer info en een foto aan de algemeen 
directeur. 
- Goorhof en Welzijnscampus graag mee opnemen in lijst van strooiroutes. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

groendienst 

3. Kapvergunning Eester 23 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
1 esdoorn zonder heraanplant. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 

4. Kapvergunning Smederijstraat 16 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
5 platanen mits heraanplant van 5 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. 

5. Kapvergunning Spechtendreef 32 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
+/- 120 sparren mits heraanplant van 6 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. 
 

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen van dinsdag 5 februari 2019 



2 

Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 

6. Kapvergunning Zandbergen 17 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
4 acacia's en 1 lork en vijf bomen (diverse soorten). 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 

7. Kapvergunning Dr. De Brabanderelaan 41 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
1 boom mits heraanplant van 1 streekeigen 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 Kortelaan 1 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
1 berk en 1 catalpa 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. 

wegendienst 

9. Aanleg vrachtwagenparking voormalig op- en afrittencomplex E19 - proces-verbaal van 
voorlopige aanvaarding - dd. 28/1/ 2019 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces-verbaal van voorlopige aanvaarding van 
Studieburo Schillebeeckx van 28/1/2019 met betrekking tot de aanleg van de vrachtwagenparking t.h.v. 
voormalig op- en afrittencomplex E19 goed. 

10. Overlagingswerken 2018 - proces-verbaal van voorlopige aanvaarding - dd. 28 januari 2019 - 
Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces-verbaal van voorlopige aanvaarding van 
Studieburo Schillebeeckx van 28 januari 2019 met betrekking tot de overlagingswerken goed. 
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11. Aankoop strooizout 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de aankoop van 24,82 ton los 
wegenzout en 12 paletten wegenzout in zakken van 25 kg bij Willems N.V., Sassenhout 61, 2290 Vorselaar 
voor een bedrag van € 3042,00 exclusief BTW. 
Artikel 2 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan de wegendienst en aan de financiële dienst. 

gebouwen 

12. Ontmoetingscentrum Sint Lenaarts Van Roey NV - Bijakte 40A: verrekening vast meubilair en 
venstertabletten. 

Besluit 
Artikel 1 
De  nieuwe bijakte 40A met meerkost voor vaste toestellen meubilair en venstertabletten voor het 
ontmoetingscentrum Sint-Lenaarts wordt  goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen 
voor een totale meerprijs van 0,00 euro exclusief btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan dienst gebouwen en de financiële dienst. 

13. Ontmoetingscentrum Sint Lenaarts Van Roey NV - Bijakte 41A: verrekening aangepaste 
doucheschermen. 

Besluit 
Artikel 1 
De  nieuwe bijakte 41A met verrekening voor aangepaste douchedeuren - optie 1 (combinatie draaideur met 
vaste wand) voor het ontmoetingscentrum Sint-Lenaarts wordt  goedgekeurd door het college van 
burgemeester en schepenen voor een totale meerprijs van 1.498,22 euro exclusief btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan dienst gebouwen en de financiële dienst. 

14. Ontmoetingscentrum Sint Lenaarts Van Roey NV - Bijakte 42: verrekening beeldschermen en 
aanpassingen elektra. 

Besluit 
Artikel 1 
De  nieuwe bijakte 42 met verrekening voor beeldschermen en aanpassing elektra voor het 
ontmoetingscentrum Sint-Lenaarts wordt  goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen 
voor het gedeelte 3 Google chromecast 2 voor beeldschermen vergaderruimtes, extra beeldscherm voor 
inkomhal, aanpassingswerken electra foyer ontvangstbalie; en dit voor een totale meerprijs van 2.303,70 
euro exclusief btw. 
Het gedeelte van de nieuwe bijakte 42 met verrekening voor verlichting in zwart in plaats van witte 
armaturen is niet goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen voor een totaalbedrag van 
1.822,45€. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan dienst gebouwen en de financiële dienst. 

15. Ontmoetingscentrum Sint Lenaarts Van Roey NV - Bijakte 44: gordijnen foyer 

Besluit 
Artikel 1 
De  nieuwe bijakte 44 met verrekening voor extra gordijnen in foyer voor het ontmoetingscentrum Sint-
Lenaarts wordt goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen voor een totale meerprijs 
van 1.978,28 euro exclusief btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan dienst gebouwen en de financiële dienst. 
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16. Ontmoetingscentrum Sint Lenaarts Van Roey NV - Bijakte 46: voedingskabel marktkast. 

Besluit 
Artikel 1 
De  nieuwe bijakte 46 met verrekening voor levering voedingskabel marktkast voor het ontmoetingscentrum 
Sint-Lenaarts wordt goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen voor een totale 
meerprijs van 1.520,40 euro exclusief btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan dienst gebouwen en de financiële dienst. 

17. Ontmoetingscentrum Sint Lenaarts Van Roey NV - Werfverslag nr. 35 van 24 januari 2019 - 
Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het werfverslag nr. 35 van 24 januari 2019 van 
het ontmoetingscentrum Sint-Lenaarts.  

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen 

18. Schrapping risicogrond – Tilburgbaan 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 de percelen Tilburgbaan zn met als kadastrale nummers, afdeling 
2, sectie L, nummer 18C, 16B en 15C. 
 De percelen kunnen als risico-grond geschrapt worden uit de gemeentelijke inventaris. 
 Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de aanvrager en OVAM.  

omgevingsvergunningen 

19. OMV2018/324 - Omgevingsvergunning - Abdijlaan 15 -  Openbaar onderzoek 

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

20. OMV2019/1 - Omgevingsvergunning - Zagerijstraat 5 -  Openbaar onderzoek 

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

21. OMV2018/291 - Omgevingsvergunning - Rommersheide B 9 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het slopen van een bestaande 
chalet met garage, het deels verwijderen van verharding en het bouwen van een ééngezinswoning met 
bijhorende verharding in Rommersheide B 9 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie A 334 L aan 
mevrouw An  Daems wonende te Hoefijzerdreef 17 te 2960 Brecht mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
-De oprit dient aangelegd te worden als een karrenspoor bestaande uit twee stroken met een breedte van 
0,60m. 
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-Dit karrenspoor dient aan te sluiten op Rommersheide B, in de linkerperceelshoek. 
-Het bestaande terras vooraan de chalet dient verwijderd te worden. 
  
 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: 
-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 1250 liter (min. 930 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. 
-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 



6 

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”) 
- 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. 
- 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.  

22. OMV2018/298 - Omgevingsvergunning - Drie Meisjeslaan  6A -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een woning in Drie 
Meisjeslaan 6A te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 50 M3 aan Stijn en Ines Wouters - Quireyns 
wonende te Ringlaan_ME 126 te 2170 Antwerpen 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. 
-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. 
-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 2656 liter (min. 2325 liter) en een oppervlakte van 4,99m² (min. 3,72m²) . 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”) 
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- 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. 
- 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.  

23. OMV2018/303 - Omgevingsvergunning - Leerlooiersweg  -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het plaatsen van een elektriciteitscabine 
in Leerlooiersweg zn, 2960 Brecht te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie N 574 C aan Niklaas Cornelis 
namens Fluvius System Operator CVBA met als contactadres Koningin Elisabethlei 38 te 2300 Turnhout 
mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
De voorwaarden opgenomen in het advies van ELIA Noord dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
  
Stedenbouwkundige voorwaarden 
-Er dient een haag in streekeigen beplanting aangelegd te worden rondom de cabine. 
-Er wordt enkel een toegangspad van maximaal 1m breed en een pad rondom de cabine van 
maximaal 1m breed toegelaten. Voor het overige dient het perceel onverhard te blijven. 
- 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. 
  

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

24. OMV2018/230 - Omgevingsvergunning - Goudregenlaan 9 -  Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor verbouwen van een 
gemeenschapsvoorziening in Goudregenlaan 9 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 26 D7 aan de 
heer Olaf Petrus J Pompen wonende te Bethaniënlei 5 te 2960 Brecht omwille van het ongunstig 
brandweeradvies. 
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25. OMV2018/307 - Omgevingsvergunning - Brechtsebaan 6 -  Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor het regulariseren van verhardingen en 
een eco-vijver in Brechtsebaan 6 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 124 Z5 aan Debby 
Adriaens wonende te Brechtsebaan 6 te 2960 Brecht.  

26. OMV2018/330 - Omgevingsvergunningsaanvragen - Oostmalsebaan 88A - advies aan 
deputatie: voorwaardelijk gunstig advies 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft voorwaardelijk gunstig advies aan de deputatie voor 
de verandering door wijziging en uitbreiding van een pluimveehouderij klasse 1 in Oostmalsebaan 88A 2960 
Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 471 D3 aan Ria Gilops wonende te Eester 7 te 2960 Brecht mits 
naleving van de bijzondere milieuvoorwaarden: 
Lucht 
Ammoniakemissie: 
- De gemeente Brecht vraagt maximum een status quo in de uitstoot van ammoniak voor het totale bedrijf. 
Er dienen bijkomende maatregelen genomen te worden. 
Broeikasgassen: 
- De gemeente Brecht vraagt aan de aanvrager om de nodige maatregelen te nemen om de totale CO2-
uitstoot van het bedrijf met 20% te verminderen. 
- De gemeente Brecht vraagt om de samenstelling van het voeder voor vleeskuikens mee op te nemen in de 
grondstoffenbalans en om de nodige maatregelen te nemen om deze indirecte uitstoot te beperken 
Water 
- het hemelwater dient gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals het reinigen van de stallen. 
Het te vergunnen debiet voor het oppompen van grondwater dient beperkt te blijven tot de 
drinkwaterbehoefte van de dieren. 
- De algemene en sectorale milieuvoorwaarden moeten worden nageleefd. 

omgevingsmeldingen 

27. OMV2019/7 - Omgevingsmelding - Eikenlei 181 -  Aktename melding 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
bouwwerf - breekinstallatie inrichting gelegen te 2960 Brecht, Eikenlei 181, kadasternummer (afd. 5) sectie A 
34 R19 aan SANEL RECYCLING wonende/gevestigd te Nieuwendorpe 53 te 9900 Eeklo. 
  
Artikel 2  
Er wordt akte genomen voor 1 jaar vanaf datum van dit besluit. 
 
Artikel 3 
De algemene, sectorale en bijzondere milieuvoorwaarden moeten worden nageleefd. 
Bijzondere voorwaarden: 
De breekinstallatie mag slechts gebruikt worden op weekdagen tussen 8 uur en 17 uur.  

28. OMV2019/11 - Omgevingsmelding - Cambeenbos laan H 2 -  Aktename melding 3 

Besluit  
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
bronbemaling bij een vergunde eengezinswoning inrichting gelegen te 2960 Brecht, Cambeenbos laan H2, 
kadasternummer (afd. 1) sectie M 8 X5 
 aan De Grande wonende/gevestigd te Lage Vlier 24  te 2960Brecht   
Artikel 2  
Er wordt akte genomen voor onbepaalde duur. 
Artikel 3 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
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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.  

29. OMV2019/17 - Omgevingsmelding - Gasthuisstraat 21 -  Aktename melding 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
bronbemaling bij bouwwerf inrichting gelegen te 2960 Brecht, Gasthuisstraat21, kadasternummer (afd. 3) 
sectie C 708 H2 aan Van Rompeay wonende/gevestigd te Bethaniëlei 29 te 2970 Schilde  
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 inzake debietsmeting voldoen aan art 5.53.3 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. 
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30. OMV2019/18 - Omgevingsmelding - J.Cardijnlaan 6 -  Aktename melding 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
bronbemaling bij bouwwerf inrichting gelegen te 2960 Brecht, J.Cardijnlaan6, kadasternummer (afd. 4) sectie 
B 620 H aan Driessens wonende/gevestigd te Dorpsstraat 102  te 2960 Brecht.  
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 aan de debietsmeting conform art 5.53.3 van Vlarem II voldoen. 
  
-De verlaging van het grondwaterpeil blijft beperkt tot 4 meter onder het maaiveld.  
  
-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 is. 
  
-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.  

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

31. OMVV 2019/1 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Koningsstoel-Heiken  - Openbaar 
onderzoek 

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

32. GC2018/57 - Opname in het Vergunningenregister - Eikenlei 80A - Deels opname 

Besluit 
Artikel 1 
De woning met een breedte van 4,20m, een diepte van 9,90m voorzien van een plat dak met 
kroonlijsthoogte van 6m gelegen Eikenlei 80a te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 1 G44) wordt in 
het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. De achterliggende aanbouwen worden niet mee 
opgenomen in het vergunningenregister als vergund geacht. Om deze volumes te kunnen opnemen in het 
vergunningenregister dient er bijkomend bewijsmateriaal aangeleverd te worden. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvragers en aan Departement Omgeving. 

duurzame ontwikkeling 

33. Deelname intergemeentelijke actie 'Gerinkel naar de Winkel' 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen zet de campagne met "Gerinkel naar de winkel" in 
samenwerking met de gemeenten Wuustwezel, Kalmthout en Essen stop. 
Artikel 2 
Het college beslist om in overleg te gaan met Unizo Brecht om tot een actie te komen, waarbij zowel de 
belangen van de handelaars als een milieucomponent worden samengebracht. 
Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de cluster ruimte, dienst omgeving en de financiële 
dienst. 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de andere deelnemende gemeentebesturen van 
Essen, Kalmthout, Stabroek en Wuustwezel 

integrale veiligheid 

34. Sluiting kippenstallen - Eendrachtslaan 19 - 23 - Verlenging 

Besluit 
Artikel 1 
De tijdelijke sluiting van de stallen gelegen te 2960 Brecht, Eendrachtslaan 19 - 23, wordt met 3 maanden 
verlengd vanaf 13 februari 2019 te 00u00. 
Artikel 2 
De sluiting, vermeld in artikel 1, wordt opgeheven als de vereiste aanpassingen en/of verbouwingen 
uitgevoerd zijn, vermeld in het brandpreventieverslag van 18 september 2014 en indien dit is vastgesteld 
door de brandweer. 
Een afschrift van het brandpreventieverslag zal als bijlage bij dit besluit aangehecht worden. 
Artikel 3  
De lokale politie Voorkempen wordt gelast met de handhaving van de sluiting, vermeld in artikel 1. 
Artikel 4 
Een afschrift van dit besluit wordt aangetekend verstuurd aan: 
-          Schroijen Etienne en Lagae Magdalena, Wezelsebaan 198 te 2900 Schoten; 
-          De procureur des Konings te Antwerpen; 
-          De korpschef van de lokale politie Voorkempen; 
-          De brandweerzone Rand; 
Artikel 5 
Bij toepassing van het Regentsbesluit van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de 
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan tegen huidig besluit beroep tot vernietiging worden 
ingesteld bij de Raad van State, binnen de zestig dagen te rekenen vanaf de datum van betekening van dit 
besluit, bij middel van een ter post aangetekende brief. 
Artikel 6  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de ambtenaar integrale veiligheid, consulente lokale 
economie en landbouw en de milieu ambtenaar en lokale politie. 
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mobiliteit 

35. 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 van 29 januari 2019 tot en met 31 januari 2019 (van 08.30u t.e.m. 16.00u) signalisatie 
aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van gemeente Brecht te Brecht, 
Bristerstraat van huisnr. 1a t.e.m.18  – snoeien van de platanen – parkeerverbod en afsluiten straat 
- De aanvrager om op vrijdag 1 februari 2019 (van 08.00u t.e.m. 16.00u) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Baan op Sas II t.h.v. huisnr. 3: afsluiten rijbaan en 
omleiding voor het snoeien van een boom 
- De aanvrager om van maandag 18 februari 2019 tot en met vrijdag 22 februari 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Sint-Job-in-‘t-Goor, Kerklei thv huisnr. 26 - parkeerverbod 
voor het plaatsen van verhuiswagen 
- De aanvrager om tussen woensdag 6 februari 2019 en woensdag 13 februari 2019 ( +/- 2 werkdagen in 
deze periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Eandis (ref. 
20259877) te Brecht, Legeheideweg – aanleg leidingen voor Eandis – werken in de berm 
- De aanvrager om tussen donderdag 7 februari 2019 en vrijdag 15 februari 2019 ( +/- 2 werkdagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Eandis (ref. 
20259832) te Brecht, Ondernemerslaan – aanleg leidingen voor Eandis – werken in de berm 
- De aanvrager om van woensdag 13 februari 2019 tot en met vrijdag 15 februari 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Carina Steenhuysen te Brecht, Vaartstraat 
thv huisnr. 178 – plaatsen van container op de rijbaan 
- De aanvrager om op vrijdag 8 februari 2019 (+/- van 07.00u tot 09.00u) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Fruithoflaan: laatste gedeelte van de Fruithoflaan, 
net voor de Tuinwijk – opstellen en plaatsen betonpomp op rijbaan voor gieten vloerplaat in achtertuin van 
Tuinwijk 14 
- De aanvrager om op dinsdag 19 februari 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van Eandis te Brecht, Bevrijdingsstraat t.h.v. huisnr. 52A: kabel- en sleufwerken, 
inname berm, fietspad en deel van de rijbaan 

GIS 

36. Adreswijziging (hernummering) - Oostmalsebaan - 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: 
De nieuw te bouwen woning, deel kadasterperceel 4de afdeling, sectie D nr. 367G3/2 krijgt het adres 
Oostmalsebaan 21A. 
De woning met het adres 21A, kadasterperceel 4de afdeling, sectie D nr. 367G3/2, krijgt het adres 
Oostmalsebaan 21B. 
Deze beslissing gaat in vanaf 1 april 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. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

37. Dagorde gemeenteraad d.d. 14 februari 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de dagorde van de gemeenteraad d.d. 14 
februari 2019. 
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personeel 

38. Vacantverklaring van 1 VE tijdelijke functie van administratieve medewerk(st)er dienst vrije 
tijd ter ondersteuning van het vakantieaanbod + ondersteuning speelpleinwerking 

39. Vacantverklaring van 1 VE contractuele functie van consulent jeugd (B1-3) 

40. Aanvaarding/niet-aanvaarding van kandidaturen voor de vacature voor technisch assistent-
schilder (D1-3) 

41. Aanvaarding/niet-aanvaarding van kandidaturen voor de vacature van administratief 
medewerker Organisatie en Personeel/secretariaat (C1-3) 

42. Vaststelling examencommissie voor de functie van administratief medewerker Organisatie en 
Personeel/secretariaat 

43. Aktename van rapport van assessment voor coördinator RO/RP en aanstelling 

44. Kennisname besluiten algemeen directeur - januari 2019 

FINANCIËN 

45. Betalingsmandaten - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de betalingsmandaten van 28 januari 2019 tot en met 1 
februari 2019 voor een bedrag van 685 025,36 euro goed. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de betalingsmandaten van 31 december 2018 voor een 
bedrag van 8 608,10 euro goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

46. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - E.D. 

47. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - S.N. 

48. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - S.D. 

burgerlijke stand 

49. Concessie begraafplaatsen  B.FA- Besluit 

50. Concessie begraafplaatsen  A.D.H.  - Besluit 
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MENS - VRIJE TIJD 

51. Projectoproep voor bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de nota en ondersteunt de deelname 
van de scholen aan de projectoproep voor bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de scholen. 

cultuur 

52. Verslag Vergadering cultuurraad van 28 januari 2019 - Cultuurraad - Aktename 

Besluit 
 Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag  van de cultuurraad van 28 januari 
2019.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de cultuurdienst. 

EREDIENSTEN 

53. Kerkraad Sint-Willebrordus - Verslag van de kerkraad van 21 januari 2019 - Aktename 

Besluit 
 Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de kerkraad van Sint - 
Willebrordus van 21 januari 2019. 
  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad van Sint - Willebrordus.  
  
 
 
 

 
Annemie Marnef Eline Peeters 
Algemeen Directeur Tweede schepen 
 


