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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 5 februari 2019 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Leonardusschool : transport bagage van 40 leerlingen en 4 begeleiders naar de jeugdherberg van 
Oostende : heen op 22 mei 2019 en terughalen op 24 mei 2019. - ok 
- Leonardusschool : transport bagage van 31 leerlingen en 4 begeleiders naar jeugdherberg 'Bielebale' in 
Brasschaat : heen op 27 mei 2019 en terughalen op 29 mei 2019. - ok 
Op de bewonersvergadering 't Zand op 8 februari 2019 kreeg Luc Aerts volgende vragen: 
- Serviceflatcomplex 't Zand: plaatsen van "zachtsluiters" bij een 8-tal deuren - door welke dienst worden 
deze werken uitgevoerd? (TD of TD OCMW) vraag stellen aan TD  
- Serviceflatcomplex 't Zand: opname van 't Zand in de gemeentelijke strooiroutes. - Goorhof, 't centrum, 
parking station, GH en OCMW worden mee opgenomen in strooiroute. Mbt 't Zand: als we met de 
kleine voertuigen rijden, dan wordt het voetpad meegenomen  
- Serviceflatcomplex 't Zand: op de parking bevindt zich een verzakking tussen twee putten/roosters/kolken. 
Wat is hiervan de oorzaak? Een zuiger? - Vraag stellen aan TD  
- Serviceflatcomplex 't Zand: bewoners vragen frequenter onderhoud van de plantsoenen door Werminval. - 
Afspreken met centrumleider dat bij aanvang van de lente een paar eenjarige planten worden 
afgeleverd zodat bewoners ook zelf kunnen tuinieren. TD neemt dit ook op met Werminval. 
- ter hoogte van Sint Maria - een aantal dals dienen hersteld te worden. 
- ter hoogte van verplaatste plakpaal staat een vuilbak. Nakijken voor andere locatie. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissingen worden overgemaakt aan de desbetreffende diensten, de schepen voor 
sociale zaken en de centrumleider . 

groendienst 

3. Kapvergunning Kloosterstraat 13A 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
1 inlandse eik mits heraanplant van 1 streekeigen hoogstamboom met plantmaat 16/18.                            
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. 
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wegendienst 

4. Weg- en rioleringswerken sociaal woonproject "Molenstraat" - Verslag werfvergadering nr. 3 
d.d. 30 januari 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van werfvergadering nr. 3 
van Groep Infrabo N.V. van 30 januari 2019 m.b.t. de weg- en rioleringswerken voor het aanleggen van de 
publieke ruimte voor het sociaal woonproject "Molenstraat". 

gebouwen 

5. Ontmoetingscentrum Sint Lenaarts Van Roey NV - Bijakte 47: verlaagd plafond onder 
luchtkanalen grote zaal. 

Besluit 
Artikel 1 
De  nieuwe bijakte 47 met verrekening voor levering verlaagd plafond onder luchtkanalen in grote zaal voor 
het ontmoetingscentrum Sint-Lenaarts wordt niet goedgekeurd door het college van burgemeester en 
schepenen voor een totale meerprijs van 12.986,99 euro exclusief btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan dienst gebouwen en de financiële dienst. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen 

6. VV2012/13 - Verkavelingen - Handbooglaan - Aktename beslissing Raad voor 
Vergunningenbetwisting 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de beslissing van de Raad voor 
vergunningsbetwistingen waarbij de beslissing van de Deputatie opnieuw wordt vernietigd ivm de aanvraag 
voor een nieuwe verkaveling gelegen te Handbooglaan 28, 2960 Brecht, kadastraal gekend als (afd. 5) 
sectie A 34 Y17. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen bevestigt uitdrukkelijk het vroeger ingenomen standpunt. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provincie en de dienst omgeving.  

7. Schrapping risicogrond – Theo Coertjenslaan zn - rechtzetting - 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 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. 
Artikel 3 
Dit besluit vervangt het besluit van 29 januari 2019 (CBS/2019/158). 
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omgevingsvergunningen 

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

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

9. OMV2018/334 - Omgevingsvergunning - Kanaallaan 12 -  Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen  bekrachtigt de organisatie van het openbaar onderzoek voor 
bovenstaande aanvraag. 

10. OMV2018/344 - Omgevingsvergunning - Vaartkant Rechts 3B  -  Openbaar onderzoek 

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

11. OMVV 2019/4 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Hogebaan  - Openbaar onderzoek 

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

12. OMV2018/308 - Omgevingsvergunning - Hoogstraatsebaan 111 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het kappen van bomen in 
Hoogstraatsebaan 111 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie C 13 Z2 aan Leen Margaretha Van 
Rompaey wonende te Hoogstraatsebaan 111 te 2960 Brecht mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
-Er wordt een heraanplant van 12 streekeigen hoogstambomen opgelegd.  
  
  
De voorwaarden opgenomen in het advies van 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. 
  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
  
- Er mag niet geveld of geruimd worden tijdens de standaard schoontijd van 1 april tot en met 30 juni. 
  
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
  
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 
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13. OMV2018/256 - Omgevingsvergunning - Neervenbaan 1  -  voorwaardelijke goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een landbouwgebouw 
(900m²) in Neervenbaan 1 2960 Brecht,kadasternummer (afd. 3) sectie C 247 B en (afd. 3) sectie C 247 aan 
de heer Hans Gommers met als adres Kwade Weide 20 te 2920 Kalmthout, mits voldaan wordt aan 
onderstaande voorwaarden: 
 
Voorwaarden: 
 
- De geplande constructie dient gebruikt te worden voor de vergunde agrarische bestemming en functie, nl. 
opstal van landbouwalaam, hooi en stallen van (klein)vee. Er mogen geen zone-vreemde activiteiten 
(woonfunctie, schrijnwerkerij, wellness, ... ) in uitgeoefend worden. Er mogen geen andere activiteiten 
mogen ontplooid worden. 
- Het  landbouwbedrijfsgebouw van 900m² mag niet afgesplitst worden van de woning op het perceel 
teneinde zonevreemde constructies te vermijden. 
- Er dient een groenscherm voorzien te worden langs alle kanten van de nieuwe constructie, bestaande uit 
streekeigen, inheemse soorten  hagen/heesters eventueel gecombineerd met streekeigen/inheemse 
hoogstambomen indien op voldoende afstand van de stallen (bladval) en in overeenstemming met de sector 
rundvee en kleine herkauwers 
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 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 IBA en voldoende grote septische put: het plaatsen van een IBA is verplicht met een 
verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met benor-certificaat: In afwachting 
van een IBA is een septische put met een volume van minimum 3000l verplicht aan te leggen in het collectief 
te optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet hierop aangesloten worden. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt: 
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 10.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (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. 
-Er dient reeds een hemelwaterput van min 5000 liter (nl. 10000 liter) aanwezig te zijn bij te woning volgens 
de vergunning verleend op 15/01/2018 (sv2017/213). 
• 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 6,48m² (min. 2m²) en een inhoud van 1640 liter (min. 1250 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 
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hemelwater ter plaatse mogelijk te maken. Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra 
watermaatregelen zoals infiltratieverplichtingen van toepassing. Enkele voorbeelden 
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de Waterwegwijzer bouwen en verbouwen. 
-Bronbemaling: droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van de werken een droogzuiging 
noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1). Het grondwater dat onttrokken 
wordt moet zoveel mogelijk terug in de grond gebracht worden buiten de onttrekkingszone via een 
infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer. Het water mag 
geen wateroverlast veroorzaken. Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste 
alternatief: lozing op de openbare riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op 
dan mag je enkel lozen op de riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt 
bekomen.) 
Voor elke lozing van bronbemalingswater in de riolering moet een zandvanger geplaatst worden. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de vlarem-wetgeving. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkome 
- Een groenscherm dient aangeplant te worden het eerstvolgende plantseizoen na het beëindigen van de in 
de stedenbouwkundige vergunning behandelde werken. De houder van de vergunning dient een borg van 3 
euro/m² groenscherm dat dient aangeplant te worden te stellen. De waarborg wordt terugbetaald na twee 
jaar, waarvan de termijn ingaat op het ogenblik dat de (her)aanplant aan het bestuur aangemeld is en 
wanneer na controle blijkt dat de (her)aanplant zorgvuldig is uitgevoerd. De opgelegde (her)aanplanting 
dient uitgevoerd worden het eerst volgende plantseizoen na het beëindigen van de in de 
stedenbouwkundige vergunning behandelde werken en binnen de geldigheidstermijn van de afgeleverde 
stedenbouwkundige vergunning. Indien de opgelegde (her)aanplant van het groenscherm niet werd 
uitgevoerd binnen deze termijn, wordt de aanvrager aangetekend in gebreke gesteld om de heraanplant 
alsnog binnen het eerstvolgende plantseizoen volgend op het aangetekend schrijven uit te voeren. Indien de 
opgelegde heraanplant niet binnen deze periode wordt uitgevoerd, dan wordt er een proces-verbaal 
opgesteld en de waarborg ingehouden. 
- 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. 

14. OMV2018/299 - Omgevingsvergunning - Legeheideweg 21 - Provinciale 
omgevingsvergunningscommissie 

Besluit 
Artikel 1 
Het bestuur beslist om zich niet te laten vertegenwoordigen op deze zitting. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provincie en de dienst grondgebiedzaken. 

15. OMV2018/192 - Omgevingsvergunning - Vogelkerslaan 72 - Beroep 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het beroep tegen het besluit van het college 
van burgemeester en schepenen van 3 december 2018. 
Artikel 2 
Het college behoudt de motivatie die werd gegeven voor de beslissing van 3 december 2018 en acht het niet 
nodig om een bijkomend standpunt in te nemen. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provincie en de dienst omgeving. 
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16. OMV2018/54 - Omgevingsvergunning - Administratieve rechtzetting - Rommersheide J20 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een administratieve rechtzetting gedaan om de correcte adresgegevens in het dossier 
OMV2018/54 te vermelden. 
Inhoudelijk blijft de collegebeslissing van 28 mei 2018 ongewijzigd. 
Artikel 2 
De dienst omgeving bezorgt een uittreksel van deze wijziging met de correcte gegevens aan de aanvragers 
en de betreffende adviesinstanties. 

vergunningsregister 

17. GC2018/63 - Vergunningenregister - Vaartstraat 182 - Deels opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De woning met afmetingen 7,5m x 8,8m zoals ze voorkomt op het fiche met schattingsinformatie gelegen te 
Vaartstraat 182 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 772 C4 wordt in het vergunningenregister 
opgenomen als geacht vergund.  
De aanbouwen achter de woning en de constructie rechts achteraan op het perceel worden niet opgenomen 
in het vergunningenregister. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

18. GC2018/64 - Vergunningenregister - Vijf Gezusterslaan 7 - Deels opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De woning met de nok loodrecht op de wegas zoals ze voorkomt op de luchtfoto van 1970 gelegen te Vijf 
Gezusterslaan 7 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 24 S4) wordt in het vergunningenregister 
opgenomen als geacht vergund. 
Het bijgebouw rechts achter de woning kan momenteel niet opgenomen worden in het 
vergunningenregister. Er dient bijkomend bewijsmateriaal ingediend te worden om aan te tonen dat dit 
bijgebouw aanwezig was op het perceel voor de inwerkingtreding van het gewestplan. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

stedenbouwkundige attesten 

19. SA2018/16 - Stedenbouwkundig attest - Lochtsebaan 1  - Ongunstig 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een ongunstig stedenbouwkundig attest afgeleverd voor het optrekken van het hellend dak van 
een bestaande stalling en inrichten van een bestaande kweekvarkensstal naar een opslagruimte voor 
landbouwmachines, stalling voor landbouwhobbydieren en materieel in functie van de landbouwhobbydieren 
in Lochtsebaan 1 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie N 387 H  aan Herman Van Looveren. De 
zonevreemde functiewijziging is in strijd met het besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de lijst 
van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen. Het is momenteel onduidelijk of de bestaande toestand in 
overeenstemming is met de vergunde toestand. 
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mobiliteit 

20. 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 maandag 4 februari 2019 tot en met dinsdag 5 februari 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Hazelaarsdreef thv 
nr. 25  - zuigers herstellen – inname voetpad 
- De aanvrager om op donderdag 7 februari 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren  te Sint-Job-in-‘t-Goor, Korte Nieuwstraat 16 - parkeerverbod over 20 meter voor het plaatsen van 
vrachtwagen. 
- De aanvrager om van 11 februari 2019 tot en met 22 februari 2019 (tussen 08.30u en 16.00u) signalisatie 
aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Dennenlaan – overkoppelingen van 
huisaansluitingen op drinkwaternet – afsluiten van de rijbaan  
- De aanvrager om op woensdag 6 maart 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Canadalaan thv huisnr. 25 – parkeerverbod over een lengte van 35m voor verhuiswagen 
en ladderlift 
- De aanvrager om van 21 maart 2019 tot en met 26 maart 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Hogebaan thv huisnrs. 9-9a–11, parkeerverbod 
inzake plaatsing van Technotrailer 
- De aanvrager om op donderdag 16 mei 2019 (van 08.00u tot 16.00u) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Schoolplein 2, grasveld tegenover de school - 
parkeerverbod voor het plaatsen van een trainingsunit van Sicli/MSD inzake een blusopleiding voor het 
personeel van de kinderdagverblijven van het lokaal overleg kinderopvang 
-De aanvrager om van 8 april 2019 tot en met 7 mei 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen 
uit te voeren voor rekening van gemeente Brecht te Brecht, zijstraat Kerkstraat naast GBS De Schakel: 
parkeerverbod inzake vernieuwen CV-ketels in GBS De Schakel 
- De aanvrager om op vrijdag 22 februari 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
te Brecht, Brugstraat thv huisnr. 121 – plaatsen van verhuiswagen op fiets- en voetpad 
- De aanvrager om van donderdag 7 februari 2019 tot en met vrijdag 22 februari 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Albatrosdreef, 
Rommersheide, Mieksebaan  - sonderingswerken – inname halve rijbaan   
- De aanvrager om op 8 februari 2019 (+/- 2 uren) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van Telenet Herentals te Brecht, Houtstraat – werken in controleput Telenet 

21. Mobiliteit - C.P.S. - VVB0043 - Vergunning 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist : 
C.P.S. 
 
Maatschappelijke zetel: Varenstraat 15, 2960 Brecht 
Ondernemingsnummer: 0450405939 
De hierboven genoemde exploitant is vanaf heden en onder de voorwaarden van de hierboven vermelde 
wettelijke bepalingen gemachtigd om: 
- het aantal verhuurvoertuigen met bestuurder te verhogen met één eenheid met het herkenningsteken 
0043. 
- van 08-07-2014 tot en met 07-07-2019 een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder te 
exploiteren op het grondgebied van de gemeente Brecht; 
- 3 verhuurvoertuigen met bestuurder in te zetten met de herkenningstekens 0009, 0011 en 0043 
  
De toepasselijke minimum tarieven zijn: 
Minimum basistarief voor minstens 3 uur: 
120 euro 
 
Extra tarieven: 
50 euro 
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Artikel 2 
De vergunning en het inzetten van taxi's als verhuurvoertuig met bestuurder geven aanleiding tot het innen 
van een belasting zoals bepaald in artikel 49 van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie 
van het personenvervoer over de weg. 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan C.P.S. en de financiële dienst. 

22. Verslag van het fietspadencomité van 17 januari 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van het fietspadencomité van 17 
januari 2019 en geeft de nodige werkzaamheden door aan de technische diensten en AWV. 

lokale economie en landbouw 

23. Aanvraag wijziging standplaats Peeters Kip bvba Schoolplein - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Peeters bvba om een standplaats in te 
nemen op de parking aan het Schoolplein te Brecht 
op vrijdagnamiddag tussen 14.00 en 18.00 uur.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de consulente lokale economie, de financieel directeur 
en de aanvrager. 

24. Verslag vergadering beheerscommissie Marum van 22/01/2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de beheerscommissie Marum 
van 22 januari 2019. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich akkoord met het advies afgeleverd i.v.m. de 
sanctie van S.B. naar aanleiding van het voorstel beschreven in de brief van GD&A advocaten d.d. 
18/01/2019. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de consulente lokale economie en de technische 
dienst. 
  

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

25. Vrijgave bankwaarborg concessie sporthal De Ring - Luc De Coster 

Besluit 
Artikel 1 
De bankwaarborg ter waarde van 5.000 euro (ref. DORF030338/071352768651-001) bij Belfius Bank NV in 
opdracht van Luc De Coster, Gasthuisstraat 74 b 1 te 2990 Wuustwezel mag vrijgegeven. 
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan Luc De Coster en Belfius Bank NV. 

26. Verlenging opdracht - Lastvoorwaarden voor het aanstellen van een drukker - Gunning 

Besluit 
Artikel 1 
De opdracht “Lastvoorwaarden voor de aanstelling van een drukker - Verlenging 1 (Lastvoorwaarden voor 
de aanstelling van een drukker)” wordt gegund aan dezelfde aannemer, zijnde Artoos / Hayez, Oudestraat 
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19 te 1919 Kampenhout, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 37.130,00 excl. btw of 
€ 39.357,80 incl. 6% btw. 
Artikel 2 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in 2019/6151003/1/0110. 

27. Ondertekening Charter 'Vredesbomen voor de toekomst' 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om het charter 'Vredesbomen voor de toekomst' te 
ondertekenen. 
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Agentschap Natuur en Bos. 

28. Geldig verklaring door de deputatie: verkiezing van de politieraadsleden  - aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de geldigverklaring  van de verkiezing van de 
politieraadsleden door de deputatie van de provincieraad. 

29. Bijkomende punten gemeenteraad 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de bijkomende punten voor de gemeenteraad. 

communicatie 

30. Ontwerp van huisstijldrukwerk gemeente en OCMW - Goedkeuring gunning 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht 'ontwerp van huisstijldrukwerk' voor 
gemeente en OCMW te gunnen aan de firma Made By Design. 
Artikel 2 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan Made By Design, dienst communicatie en de financiële dienst. 

personeel 

31. Wijziging tijdelijke aanstelling waarnemend coördinator dienst ruimtelijke ontwikkeling 

32. Tijdelijke halftijdse aanstelling administratieve medewerkster personeelsdienst in vervanging 
van afwezigheid wegens ziekte - 

33. Tijdelijke bijkomende aanstelling administratieve medewerkster personeelsdienst in 
vervanging van afwezigheid wegens ziekte 

FINANCIËN 

34. Betalingsmandaten - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de betalingsmandaten van 4 februari 2019 tot en met 8 
februari 2019 voor een bedrag van 310 631,32 euro goed. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de betalingsmandaten van 31 december 2018 voor een 
bedrag van 34 691,25  euro goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 
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MENS - BURGERZAKEN 

35. Inschrijving kiezerslijst gemeenteraadsverkiezingen voor niet-Belgen van de Europese Unie      
- Besluit 

bevolking 

36. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - K.T. 

37. Annulatie schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - CC - CBS/20190129 

burgerlijke stand 

38. Concessie begraafplaatsen J.D.M.  - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

39. Werving animatoren speelplein paasvakantie 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist de voorgestelde kandidaten en stagiairs aan te werven 
zoals voorgesteld wordt door de jeugddienst. 

40. Huur infrastructuur speelpleinwerking 2019 

Besluit 
Arikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om in 2019 goedkeuring te geven aan de 
huurovereenkomst betreffende de infrastructuur van BUSO Kristus Koning en dit voor een totale huurprijs 
van €3.900. 

cultuur 

41. Contract Les Truttes - Sint-Job zomert 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de goedkeuring om volgende contracten voor Sint-Job 
Leeft aan te gaan: 
Les Truttes: vertegenwoordigd door L&S Agency - €7138,68 (incl. BTW) 
Van dit bedrag zal 6917,8 € betaald worden door de gemeente Brecht, en 220,88€ door de vzw sint-job 
Zomert. 
de factuur : 

 Ter attentie van de gemeente Brecht: 
- Gage 5750 + 345btw = 6095€ 
- Boekingsfee deel 1: 680 + 144,8€ = 822,8€ 
Totaal bedrag tav de gemeente Brecht: 6917,80€ 

  

 Ter attentie van Sint Job Leeft vzw: 
- rest van de boekingsfee: 182,5 + 38,33€btw = 220,88€ 

Artikel 2 
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de cultuurdienst en aan de financieel directeur. 

erfgoed 

42. Aanvraag tot bekrachtiging archeologienota ID 9984 

Besluit 
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Artikel 1 
Het college van burgemeester besluit de archeologienota met identificatienummer 9984 en onderwerp 
Vooronderzoek_Brecht_Heihoefke te bekrachtigen als archeologienota met beperkte samenstelling. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst erfgoed voor verdere verwerking.  

sport 

43. Verslag Sportraad van 31/01/2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag en de uitgebrachte adviezen van 
de Sportraad van 31/01/2019. 

WELZIJN 

44. Verslag ouderenadviesraad van 21 januari 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de Ouderenadviesraad van 21 
januari 2019.  
Artikel 2 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan dhr. Bart Neefs OCMW en aan de dienst welzijn.  

EREDIENSTEN 

45. Kerkraad Sint-Leonardus - Verslag van de kerkraad van 29 januari 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de kerkraad van Sint- 
Leonardus van 29 januari 2019. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Leonardus.  
  
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


