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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 12 februari 2019 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Via de website geven burgers herhaaldelijk melding van vandalisme aan fietsen in de fietsenstallingen. (zie 
bijlage) Men vraagt de fietsenstallingen in Sint-Job-in-'t-Goor 's nachts te verlichten. standpunt CBS: actie 
met labels + artikel om melding te doen van vandalisme + bins betrekken 
- "bomenruil" groendienst  
- info- en inspraakvergadering "laatste fase recreatief woongebied" - 19/02 
- aanplanting haag naast fietspad Kattenhoflaan t.h.v. de gemeentegrens met 's Gravenwezel - 
SchildeArtikel - standpunt CBS: ok, uniform met andere haag die verder staat.  
- kopmuren aan Hubo: brief wordt verzonden aan Hubo om te herstellen. De kopmuren werden geplaatst 
door Hubo. 
- turnzaal De Sleutelbloem: op vele plaatsen is er bezetsel af en zijn er vochtige plaatsen - er wordt 
informatief prijs gevraagd bij een externe firma om te bekijken of het opgelost kan worden. 
 Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

groendienst 

3. Kapvergunning Beukenlei 50 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
2 acacia's zonder heraanplant. 
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. 

4. Kapvergunning Kruisbooglaan 30 

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

5. Kapvergunning Moessorgskylaan 10 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
1 den mits heraanplant van 1 streekeigen hoogstambomen van plantmaat 16/18 (16-18 cm stamomtrek op 
borsthoogte).                           . 
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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. 

6. Kapvergunning Kabouterlaan 16 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
1 den en 2 berken mits heraanplant van 3 streekeigen hoogstambomen van plantmaat 16/18 (16-18 cm 
stamomtrek op borsthoogte). 
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. Teruggave borg kapvergunning Sorbenlaan 38 

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 (€ 750) volledig 
terug te betalen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de groendienst en de 
aanvrager. 

8. Teruggave borg kapvergunning Klimopdreef 9 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het advies van de groendienst met betrekking 
tot hogervermelde kapvergunning. 
Aan de financieel directeur van de gemeente wordt de opdracht gegeven om de borgsom (€ 150) volledig 
terug te betalen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de groendienst en de 
aanvrager. 

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: 
 - Telenet, Safierstraat 5 bus 10B, 2200 Herentals voor werken in de Akkerweg, 2960 Brecht volgens 
dossier 20000342. 
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de bovengenoemde nutsmaatschappij en de dienst mobiliteit. 

gebouwen 

10. Ontmoetingscentrum Sint Lenaarts Van Roey NV - Werfverslag nr. 36 van 31 januari 2019 - 
Aktename 

Besluit 
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Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het werfverslag nr. 36 van 31 januari 2019 van 
het ontmoetingscentrum Sint-Lenaarts.  

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen 

11. Milieuvergunningsaanvraag klasse 2 - Molenstraat 107 - beroepsbesluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van 24 januari 
2019 waarbij vergunning wordt verleend om een helihaven te exploiteren, gelegen te 2960 Brecht, 
Molenstraat 107 mits naleving van de volgende voorwaarden: 
‒ Het aantal helikoptervluchten (opstijgen + landing = 1 vlucht) wordt beperkt tot maximaal 1vlucht per dag 
en maximaal 4 vluchten per week. 
‒ Opstijgen en landen is enkel toegestaan tussen 7u en 21u. 
‒ Vliegverbod tussen 21 u en 7 uur. 
‒ Opstijgen en landen is niet toegestaan op zon- en feestdagen. 
‒ De aanvliegroutes zoals op het plan ingetekend dienen gerespecteerd te worden tenzij de piloot om 
veiligheidsredenen hiervan moet afwijken als gevolg van extreme 
weersomstandigheden. 
‒ Het rondcirkelen in de lucht, in de omgeving van de helihaven, is niet toegestaan. 
‒ Georganiseerde luchtdopen, pilotenopleidingen en/of scholing zijn verboden. 
‒ Het vluchtregister dient behalve voor de ambtenaren van het Directoraat-generaal Luchtvaart eveneens ter 
beschikking te worden gehouden van de toezichthoudende 
overheid. 
‒ De exploitant dient de plannen van de inrichting en de vergunningsbesluiten ter beschikking te hebben op 
de exploitatieplaats. 
‒ Iedere stopzetting van activiteit(en) moet schriftelijk gemeld worden aan het gemeentebestuur. 
‒ Er mag enkel gevlogen worden met de bedrijfshelikopter met als piloot Noël Keysers en zijn 2 zonen. 
  
Het besluit wordt van 15 februari 2019 tot en met 18 maart 2019 bekendgemaakt. 

12. Melding van rooiing in agrarisch gebied - kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding van rooiing in agrarisch gebied 
verleend door Agentschap voor Natuur en Bos aan: 
- Vzw Kempens Landschap voor het rooien van bomen op een perceel te Brecht, gelegen Schotensteenweg, 
perceel afdeling 1 sectie M nummer 103b en 103c. 

13. Deelname milieuboot 15 juni 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de goedkeuring om in 2019 deel te nemen aan de 
milieuboot.  
Artikel 2 
Het inschrijvingsgeld vast te leggen op €5 per persoon.  
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de dienst omgeving gemeente Brecht en de milieuboot. 

omgevingsvergunningen 

14. OMV2019/31 - Omgevingsvergunning - Groot Schietveld -  Openbaar onderzoek 

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

15. OMV2018/269 - Omgevingsvergunning - Ridderslaan 8 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een woning in 
Ridderslaan 8 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 40 S aan Robin en Sara De Deken - Verdonck 
wonende te Zandgroefweg 6 te 2960 Brecht mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- er dient een heraanplant te gebeuren met 2 streekeigen hoogstambomen plantmaat 16/18. 
  
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. 

16. OMV2018/305 - Omgevingsvergunning - Koningsstoel 20-22 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van twee halfopen 
eengezinswoningen in Koningsstoel 20-22 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie B 764 C en (afd. 4) 
sectie B 764 D aan de heer Dirk Donckers namens VOEGWERKEN DONCKERS BVBA gevestigd te 
Achteraard 15 te 2322 Hoogstraten mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
-De verhardingen dienen aangepast zoals in rood aangeduid op het aangepaste inplantingsplan. De 
verharding mag aan de zijkant voorzien worden zodat 2 auto's achter elkaar geparkeerd kunnen 
worden. Het wordt niet toegelaten om de verharding tot aan de achtergevel toe te laten. 
-De voorwaarden opgenomen in het advies van de Dienst Integraal Waterbeleid 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. 
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-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. 
-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 per woning (conform het 
plan) met per woning een inhoud van 2000 liter (min. 775 liter) en een oppervlakte van 5,28m² (min. 1,24m²). 
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. 
-Ontwikkelingsvoorwaarden in "effectief overstromingsgevoelig gebied":  
Naleving richtlijnen  terug te vinden de brochure 'overstromingsveilig bouwen en wonen':  
Bij ophoging voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de gebouwen kan in combinatie met afgraving dieper op het 
perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel overstroombare 
kruipkelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water. 
Adaptief bouwen / voorzorgsmaatregelen ifv waterschade: 
- het vloerpeil van de gebouwen moet voldoende hoog liggen om overstromingsveilig te zijn - er mag geen 
ruimte voor water verloren gaan, noch in oppervlakte, noch in volume. Indien het perceel deels word 
opgehoogd moet de ingenomen ruimte voor water gecompenseerd worden  
- er mogen geen ondergrondse kelders worden gebouwd behoudens overstroombare (kruip)kelders 
- er mogen geen ondergrondse stookolietanks worden aangelegd 
- de infiltratievoorziening wordt bij voorkeur bovengronds en boven het grondwaterniveau aangelegd  
- er mogen geen afsluitingen worden aangebracht die het perceel afsluiten van water 
- de hemelwaterput moet beschermd worden tegen instromend overstromingswater d.m.v. waterdichte en 
verankerde deksels 
-ondergrondse parkings:  
°  Geen kunstmatige afvoer van grondwater: de ondergrondse parking moet volledig worden uitgevoerd als 
waterdichte kuip zonder kunstmatig drainagesysteem. Er mag geen noodpompputje aanwezig zijn die het 
permanent wegpompen van grondwater kan veroorzaken. 
°  Enkel waterdicht putje in het laagste punt van de parkeerruimte met dompelpomp tegen mogelijk 
instromend overstromingswater is toegelaten. 
-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 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. 
-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. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- 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. 

17. OMV2018/326 - Omgevingsvergunning - Sorbenlaan 21 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het regulariseren en aanleggen van 
verhardingen in Sorbenlaan 21 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 32 H6 aan Wesley Anna Backx 
wonende te Sorbenlaan 21 te 2960 Brecht mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
-Het rechter gedeelte van de verharding voor de woning dient verwijderd te worden (zoals aangeduid 
op het plan)  
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- 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. 
- 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.  
- 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.  

omgevingsmeldingen 

18. OMV2019/32 - Omgevingsmelding - Hendrik Consciencelaan 18C -  Aktename melding 
stedenbouwkundige handelingen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door Harry Maria Van de 
Vyver wonende te Hendrik Consciencelaan 18C, te 2960 Brecht voor het bouwen van een aanbouw op een 
perceel gelegen te Hendrik Consciencelaan 18C, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 139 N3.  
Artikel 2 
De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de 
meldingsakte.  

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

19. OMVV 2019/5 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Leerlooiersweg  - Openbaar 
onderzoek 

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

20. OMVV2018/5 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Bergsebaan zn - Afleveren 
verkavelingsattest 

Besluit 
Artikel 1 
Aan notaris Deckers, Léon Stynenstraat 75B, 2000 Antwerpen wordt een attest afgeleverd waarin het 
college van burgemeester en schepenen verklaart dat de verkavelaar m.b.t. de verkaveling gelegen te 
Bergsebaan zn kadastraal gekend als (afd. 5) sectie A 180 F, waarvoor vergunning verleend werd op 
12/11/2018 aan mevrouw Godelieve Willems wonende te Antoon Van Dijckstraat 31 te 2900 Schoten met 
kenmerk omgevingsloket OMV_2018081658 en gemeentelijk dossiernummer OMVV2018/5 aan alle in de 
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verkavelingsvergunning opgelegde voorwaarden heeft voldaan en dat de percelen welke van deze 
verkaveling deel uitmaken als bouwgrond mogen verkocht worden. 

integrale veiligheid 

21. Integrale veiligheid – Vat 18-jarigen Brecht en Overbroek te Brecht, grasveld naast parking 
station Oudaenstraat op 15 maart 2019 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan deze jongeren uit Brecht 
om een vatje te organiseren op vrijdag 15 maart 2019 te Brecht, grasveld naast parking Station, 
Oudaenstraat.  
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. 

22. Integrale veiligheid – Dijkrock te Brecht, Kerkstraat – VZW Jeugdhuis Den Dijk op 7 
september 2019 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan VZW Jeugdhuis Den Dijk 
om een festival Dijkrock in te richten op zaterdag 7 september 2019 te Brecht, Kerkstraat thv huisnummer 2.  
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. 
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. 
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23. Integrale veiligheid – Overbroek kermis te Brecht, Sint-Willebrordusstraat op 13-14-15 en 16 
september 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan Overbroek kermis Comité 
om Overbroek kermis in te richten op 13-14-15 en 16 september 2019 te Brecht, Sint-Willebrordusstraat 
(speelweide naast vrije school).  
De vereniging dient aan de voorwaarden van het gemeentelijk reglement op evenementen te voldoen.  
Een overleg met de organisator wordt gepland in het kader van het naleven van de voorwaarden. 
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 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de afwijking van het sluitingsuur tot 
04.00u voor Overbroekkermis op zondag 15 september en maandag 16 september 2019. 
Conform het reglement op evenementen moet de muziek worden stopgezet om 4 uur met een gradueel 
afbouwen vanaf 3 uur met 10 dbA.  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de organisatoren, de lokale politie en de brandweer. 

mobiliteit 

24. 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 11 februari 2019 tot en met maandag 18 maart 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Lessiusstraat 10 – inname parkeerstrook voor het 
plaatsen van betonpompen en kraanwagens 
- De aanvrager om van 2 mei 2019 tot en met 21 mei 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen 
uit te voeren te Brecht, Heyaard 7: plaatsing van container 
- De aanvrager om van 25 februari 2019 tot en met 13 maart 2019 ( +/- 10 werkdagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Proximus ( ref jms 
430413) te Brecht, hoek Heihoefke, Oostmalsebaan – aanleggen van telecominfrastructuur 
- De aanvrager om tussen maandag 18 februari 2019 en vrijdag 22 februari 2019 ( 1à 2 werkdagen in deze 
periode) (verlenging) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa 
Hidrorio te Brecht, Eikenlei thv nr. 74 – herstellen huisaansluiting in voet- en fietspad – inname voet- en 
fietspad en halve rijbaan 
- De aanvrager om tussen maandag 18 februari 2019 en vrijdag 22 februari 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Vaartlaan thv nr. 
58 – plaatsen DWA en RWA aansluiting – inname fietspad en halve rijbaan 
- De aanvrager om van 12 februari 2019 tot en met 1 maart 2019 (verlenging) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa te Brecht, Dekheidelaan - 
Poppelaerstraat – rioleringswerken – afsluiten van de rijbaan  
- De aanvrager om op donderdag 21 februari 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van Cindy Herrygers  te Brecht, Veldstraat 56 : inname voetpad voor plaatsen stelling 
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- De aanvrager om van 18 februari 2019 tot en met 26 februari 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van  Fluvius (ref. 20255912) te Brecht, Ebeslaan 
- aanleg leidingen voor Fluvius – werken in de berm 
- De aanvrager om van 22 februari 2019 tot en met 25 februari 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Zandstraat tussen huisnrs.67 en 75: parkeerverbod 
voor plaatsing van container 
- De aanvrager om tussen 18 februari 2019 en 22 februari 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Kapelakker t.h.v. 
huisnr. 2 – plaatsen DWA en RWA aansluiting – inname halve rijbaan 
- De aanvrager om tussen 27 maart 2019 en 5 april 2019 ( max. 5 werkdagen in deze periode) signalisatie 
aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20259093) te Brecht, 
Handelslei t.h.v. huisnrs. 7-9 en 12 – aanleg leidingen voor Fluvius 
- De aanvrager om op donderdag 14 februari 2019 – enkel tussen 09.00 uur en 15.00 uur signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Handelslei thv huisnrs. 37-39 –  plaatsen van 
vrachtwagen op het fiets- en voetpad en deel van de rijbaan voor het lossen van materialen   

25. Tijdelijk politiereglement - Carnavalsstoet - Sint-Lenaarts, Dorpsstraat op 1 maart 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op vrijdag 1 maart 2019 van 13.30 uur tot 15.00 uur 
het verkeer van voertuigen te verbieden in het gedeelte van de Dorpsstraat dat gelegen is tussen de 
Kerkstraat en Hoogstraatsebaan.  
Artikel 2 
De maatregelen zijn niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten. 
De scholen moeten de handelaars op het traject minimum 1 week op voorhand in kennis stellen van deze 
maatregel.  
Artikel 3 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16.03.1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen.  
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

26. Tijdelijk politiereglement - I love Sint-Job - Max Wildiersplein op 15 en 16 maart 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       Van woensdag 13 maart 2019 om 18.00 uur tot zondag 17 maart om 16.00 uur het stilstaan en 
parkeren te verbieden op het grasveld en grasdals van het Max Wildiersplein tussen de Brugstraat en de 
Kattenhoflaan. 
-       Van vrijdag 15 maart 2019 om 17.00 uur tot zondag 17 maart 2019 om 16.00 uur het kruispunt 
Koningin Fabiolalaan/Max Wildiersplein af te sluiten voor alle verkeer. 
-       Van vrijdag 15 maart 2019 om 20.00 uur tot zaterdag 17 maart 2019 om 04.00 uur eenrichtingsverkeer 
in te voeren op het Max Wildiersplein met toegelaten rijrichting van de Brugstraat naar de Kattenhoflaan. 
-       De maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten.  
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen.  
Artikel 3 
Tijdens voormelde periode wordt een omleiding voorzien richting Brugstraat/Kerklei via de Watertorenstraat, 
B.A. Lambrechtslaan, Edith Cavelllaan, A. De Clerckstraat en Hogebaan.  
Artikel 4 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16.03.1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen.  
Artikel 5 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 
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27. Tijdelijk politiereglement - ACC by night - Schoolstraat op 22 maart 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op vrijdag 22 maart 2019 van 17.30 uur tot 24.00 
uur: 
-       parkeerverbod in te voeren in de Schoolstraat, het gedeelte tussen Heiakker en Lessiusstraat, de 
grasdals naast de Schoolstraat en de parking van GBS De Sleutelbloem. 
-       alle verkeer te verbieden in de Schoolstraat, het gedeelte tussen Heiakker en Lessiusstraat. 
-       Het eenrichtingsverkeer in het Schoolplein op te heffen.  
Artikel 2 
Bovenstaande maatregelen zijn niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten en voor de 
voertuigen die gebonden zijn aan het evenement.  
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen en de borden voor het eenrichtingsverkeer (C1 en F19) in het Schoolplein af te plakken.  
Artikel 4 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16.03.1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen.  
Artikel 5 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

28. Hernieuwing samenwerkingsovereenkomst mobiliteitsstudie Noorderkempen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Brecht geeft principiële goedkeuring en legt 
de samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van de mobiliteitsstudie Middenkempen ter goedkeuring 
voor aan de gemeenteraad. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Brecht stelt schepen Eline Peeters aan als 
mandataris en Kristine Van Bavel als ambtenaar in de mobiliteitsstudie Middenkempen. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Provincie Antwerpen, dienst mobiliteit. 

29. Streekplatform Voorkempen - actie 'een tweede leven voor gestolen en gevonden fietsen' 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag en presentatie van de vergadering 
van 28 januari 2019 met betrekking tot Streekbeleid Voorkempen, actie 'een tweede leven voor gestolen en 
gevonden fietsen'. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen wenst zich niet te engageren om mee in te stappen in de 
opstart van een samenwerkingsverband op het vlak van weesfietsen. 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om Eline Peeters, schepen van mobiliteit, te 
mandateren als vertegenwoordiger van het lokaal bestuur in het politiek beleidsorgaan van het 
Streekplatform Voorkempen. 
Artikel 4 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om Kristine Van Bavel, consulent integrale veiligheid en 
mobiliteit te mandateren als vertegenwoordiger van het lokaal bestuur in het Ambtelijk coördinatieteam. 

lokale economie en landbouw 

30. Aanvraag standplaats aardbeien Max Wildiersplein - Toelating 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Peter Janssen om een standplaats in te 
nemen op de verharde parking van het Max Wildiersplein 
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op maandagnamiddag en vrijdagnamiddag vanaf april 2019 tot 15 augustus 2019. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de consulente lokale economie en aan de aanvrager. 

31. Aanvraag standplaats hamburgerkraam ondernemerslaan 6 - Toelating 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de Gebroeders Doms bvba, Energielaan 3, 
2960 Brecht om elke maandag een hamburgerkraam te plaatsen op hun eigen terrein te Ondernemerslaan 
6. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de consulente lokale economie en aan de aanvrager. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

32. Borgvrijgave skatetoestellen Bethaniënlei 5 - 2017 

Besluit 
Artikel 1 
De opdracht 'Aankoop skatetoestellen' wordt definitief opgeleverd. 
Artikel  2 
De borg met referentie 726916820236 van € 1.670 mag volledig worden vrijgegeven. 

personeel 

33. Aanpassing tewerkstelling consulent duurzame ontwikkeling 

34. Aanstelling van tijdelijke contractuele arbeider-schoonmaak i.v.v. afwezigheid  

35. Aanvaarding/niet-aanvaarding van kandidaturen voor de vacature voor technisch 
medewerker-gebouwen (C1-3) 

36. Aktename van PV van aanwervingsexamen van technisch assistent-schrijnwerker (D1-3) 

37. Vaststelling examencommissie selectieprocedure voor technische medewerker-gebouwen 
(C1-3) 

38. Vaststelling examencommissie selectieprocedure voor consulent jeugd (B1-3) 

FINANCIËN 

39. Betalingsmandaten - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de betalingsmandaten van 11 februari 2019 tot en met 15 
februari 2019 voor een bedrag van 139 482,55 euro goed. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de betalingsmandaten van 31 december 2018 voor een 
bedrag van 120 610,91 euro goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 
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MENS - BURGERZAKEN 

40. Bevolkingsstatistiek 2018 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de bevolkingsstatistiek van de gemeente 
Brecht op datum van 31 december 2018.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst burgerzaken. 

bevolking 

41. Burgerzaken - Voorlopige inschrijving  - Besluit - Vaartkant Links 33 

42. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - S.Z.,P 

burgerlijke stand 

43. Concessie begraafplaatsen  M.V.H.  - Besluit 

44. Concessie begraafplaatsen  C.V.  - Besluit 

45. Concessie begraafplaatsen  L.V.D.B.  - Besluit 

46. Concessie begraafplaatsen D.ETH- Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

47. Verslag Jeugdraad van 01/02/2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag en de uitgebrachte adviezen van 
de Jeugdraad van 01/02/2019. 

jeugd 

48. Organisatie Buitenspeeldag 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de deelname aan de Buitenspeeldag en het 
programma dat de jeugddienst voor de Buitenspeeldag voorstelt. Het leveren en begeleiden van de 
attracties wordt gegund aan Extreme Events. 

49. Organisatie Roefeldag 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen legt het optreden van de Bende vast en gaat akkoord met de 
uitkoopsom van  € 3350 + 6 % BTW voor een live optreden van 1 x 60 min.  
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MENS - BLIBLIOTHEEK 

50. Aankoop meubilair bibliotheek Sint-Lenaarts 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat ermee akkoord dat het meubilair ter waarde van 5680.40 
(exclusief BTW) bij Procos projectmeubel zal aangekocht worden. 

WELZIJN 

51. Brecht hartveilige gemeente - samenwerkingsovereenkomst 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de samenwerkingsovereenkomst met Rode 
Kruis Vlaanderen en gaat akkoord om ook voor de volgende 2 jaar zich te engageren als 'hartveilige 
gemeente'. Burgemeester en secretaris ondertekenen de overeenkomst.  
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan dienst welzijn voor verder gevolg.  

52. Aanvraag subsidie Zuidwerking: inleefreizen en jongerenstages 

Besluit 
Artikel 1 
Het college beslist de toelage van 150 euro toe te kennen aan Robin Peeters, Sofie Eyskens en Linze 
Tengrootenhuysen. 
Artikel 2 
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan dienst welzijn en dienst financiën.  

EREDIENSTEN 

53. Kerkraad Sint-Michiel - Verslag van de kerkraad van 28 januari 2019 - Aktename 

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

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


