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VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 

1. Verslag voorgaande zitting: 19 februari 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 19 februari 2019 wordt 
goedgekeurd. 

2. Verslag voorgaande zitting: 20 februari 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 20 februari 2019 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

3. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Maria Middelares, Hoge Baan 2, Brecht : transport 65 fietsen van leerlingen naar Overpelt (De Winner): 
heen 6 mei 2019 om 9.15 u en terughalen op vrijdag 10 mei 2019 om 14.30 u in Overpelt. Beslissing: ok 
- Samana (ziekenzorg) Brecht : Vraagt of het podium door personeel van de technische dienst kan 
klaargezet in het GC voor de activiteiten van Samana op 24 april, 12 juni en 17 oktober 2019. Beslissing: 
ok 
- S. Deckers: Aanleg pleintje Xavierlaan - Beslissing: gaat over een pleintje op het einde van de straat. 
Graag proper maken en wat aanplanten op een onderhoudsvriendelijke manier (lage beplanting) 
- S. Deckers: Goot E Van Notenlaan - Beslissing: goot is enkele jaren geleden heraangelegd. Voegen zijn 
te diep geworden. Wegendienst graag ter plaatse gaan kijken en nagaan wat de oplossingen zijn. 
- L. Aerts: data smartphone te verhogen naar 10 Gb/maand - Beslissing: ok 
- E. Peeters: Goudvinklaan: putten langs de kant van de weg (nieuw aangelegd) - Beslissing: zal eerst 
voorgelegd worden op de verkeersraad van Sint Job 
- E. Peeters: Goudvinklaan, Zandstraat en omgeving: plaatsing van snelheidsremmers - Beslissing: zal 
eerst besproken worden op de verkeersraad van Sint Job 
- D. De Veuster : kreeg de vraag of er een parkeerplaats voor mensen met een handicap kan worden 
afgebakend op de parking naast de kerk van O.L.V. Van Lourdes - Lochtenberg. Staat reeds in de 
planning. 
- D. De Veuster : Eerder kwamen we binnen het college overeen om de Bosbesdreef, Rommersheide F en H 
beperkt te verbreden. De wegendienst doet momenteel het nodige voorbereidend werk. Hierbij vragen we 
ons af of er ook nog iets moet gebeuren aan het kruispunt F, H, E en Haydnlaan? Hier werden reeds 
grasdals gelegd. Beslissing: voorlopig niets doen 
 - Vraag aan wegendienst om na Pasen markt nog eens in kaart brengen of er kasseien moeten vervangen 
worden op de Gemeenteplaats. 
  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

4. Planning technische dienst - aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de planning van de technische diensten. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de technische diensten. 

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen van dinsdag 26 februari 2019 
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groendienst 

5. Kapvergunning P. Wabbeslaan 1 

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

6. Kapvergunning Baan op Sas 2 nr.68 

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

7. Kapvergunning berm op openbaar domein langs de Toekomstlaan, gelegen achter perceel 
Kapelweg 30 

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

8. Kapvergunning Klaverdreef 6 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
1 eik 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. Werken nutsleidingen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de uitvoering van volgende werken in 
verband met nutsleidingen: 
 - Proximus, Lange Nieuwstraat 106, 2000 Antwerpen voor werken in de Platanendreef, 2960 Brecht volgens 
dossier JMS 436098/N0001. 
 - Proximus, Lange Nieuwstraat 106, 2000 Antwerpen voor werken in de Nijverheidsstraat, 2960 Brecht 
volgens dossier JMS 434804/N0001. 
 - Wiese Europe bvba, Smederijstraat 16, 2960 Brecht voor werken in de Smederijstraat 14 & 16, 2960 
Brecht 
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Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de bovengenoemde nutsmaatschappij(en) en de dienst mobiliteit. 
  

10. Verkaveling Kapelakker (VMSW) - Werfverslag 1 d.d. 13 februari 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het werfverslag van 13 februari 2019 met 
betrekking tot de weg- en rioleringswerken voor de verkaveling "Kapelakker". 

11. Verkaveling Kapelakker (VMSW) - Voorstel i.v.m. infiltratie- en bufferbekken d.d. 15 februari 
2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel i.v.m. de wijziging van een gesloten naar een 
open infiltratie- en bufferbekken van 15 februari 2019 met betrekking tot de weg- en rioleringswerken voor de 
verkaveling "Kapelakker" niet goed. 

12. Offerte nutsleiding Fluvius - Verkaveling Kapelakker (VMSW) - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de offerte van Fluvius voor de aanleg van 
nutsleidingen aan de verkaveling Kapelakker. De kosten voor deze werken zijn ten laste van de 
huisvestingsmaatschappij. 

gebouwen 

13. Ontmoetingscentrum Sint Lenaarts Van Roey NV - vorderingsstaat nr. 12 van 18 februari 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de vorderingsstaat nr. 12 van dd. 18 februari 
2019 van het ontmoetingscentrum Sint-Lenaarts voor een bedrag van 365 288,34 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 45A: meubel extra in cafetaria 

Besluit 
Artikel 1 
De  nieuwe bijakte 45A met verrekening voor meubel extra cafetaria voor het ontmoetingscentrum Sint-
Lenaarts wordt niet goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen voor een totale 
meerprijs van 2.848,88 euro exclusief btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan dienst gebouwen en de financiële dienst. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen 

15. VV2012/13 - Verkavelingen - Handbooglaan - Hoorzitting in beroepsprocedure 

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

16. Splitsing Klein Veerle 82 - 88 - Deels Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen volgt het advies van de dienst grondgebiedszaken en geeft 
principieel akkoord voor de grondruil van loten 3 en 4. De opsplitsing van Klein Veerle 88 in de woning Klein 
Veerle 88 en lot 2 wordt niet toegestaan omwille van strijdigheid met de goede ruimtelijke ordening. 
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan notaris Verlinden. 

17. Ondersteuning dienst omgeving door R. R. 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen stelt R. R. aan voor de ondersteuning van de dienst omgeving 
bij het schrijven van adviezen bij complexe omgevingsvergunningen à rato van 100 euro/uur (excl. BTW). 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan R. R., de dienst omgeving en dienst financiën. 

18. Kapmachtiging Van Bavellaan 64 - ter kennisneming 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kapmachtiging(en) verleend door 
Agentschap voor Natuur en Bos aan: 
- F. V. H. voor het kappen van 5 beuken aan de straatkant op een bosperceel te Brecht, gelegen Van 
Bavellaan 64, perceel afdeling 2 sectie L nummer 8R 
Artikel 2 
De voorwaarden vermeld in kapmachtiging KMPB/AN/19/0115 blijven onverminderd gelden. 

omgevingsvergunningen 

19. OMV2018/258 - Omgevingsvergunning - Eikenlei 71 en 71Z -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor tankstation - uitbreiding met opslag 
gasflessen in Eikenlei 71 2960 Brecht te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 11 A4 aan Axel Gilbert 
Demaret namens ETABLISSEMENTEN J. MAES ZONEN NV met als contactadres Reedonk(BOR) 12 te 
2880 Bornem mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Brandweer dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van I.G.E.A.N.-milieudienst 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.  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen 
- 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 
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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.  
 
Milieuvoorwaarden 
Bijzondere voorwaarden: 
-     De KWS-afscheider moet voldoende groot gedimensioneerd zijn en voorzien zijn van een automatische 
afsluiter of equivalent systeem 
-     De KWS-afscheider moet regelmatig gereinigd worden. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen, moeten 
worden opgehaald door een daartoe erkende inzamelaar/handelaar/makelaar en worden afgevoerd naar 
een vergunde verwerker, conform VLAREMA. De overeenstemmende attesten worden bijgehouden en ter 
beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid 
-     De exploitant inspecteert om de 3 maanden de KWS-afscheider en houdt een logboek bij van de 
inspecties. De exploitant kan ook een alarmsysteem voorzien om de goede werking van de KWS-afscheider 
op te volgen. 
 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd.  

 
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor bepaalde duur tot 21 maart 2036 

20. OMV2018/276 - Omgevingsvergunning - Olmenlaan 11 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een woning in 
Olmenlaan 11 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 1 V48 aan Jeroen en Gwen Hermans - 
Kersemans wonende te Canadalaan 27/2 te 2960 Brecht 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: 
-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 
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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 3500 liter (min. 3050 liter) en een oppervlakte van 4,88m² (min. 4,88m²). Deze installatie maakt 
het insijpelen van het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse 
Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Aanleg verhardingen: De verhardingen dienen zoveel mogelijk met waterdoorlatende materialen in 
combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag aangelegd te worden om maximaal infiltratie van 
hemelwater ter plaatse mogelijk te maken. Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra 
watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van toepassing. Enkele voorbeelden  
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de Waterwegwijzer bouwen en verbouwen. 
-Bronbemaling: droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van de werken een droogzuiging 
noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1). Het grondwater dat onttrokken 
wordt moet zoveel mogelijk terug in de grond gebracht worden buiten de onttrekkingszone via een 
infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer. Het water mag 
geen wateroverlast veroorzaken. Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste 
alternatief: lozing op de openbare riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op 
dan mag je enkel lozen op de riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt 
bekomen.) 
Voor elke lozing van bronbemalingswater in de riolering moet een zandvanger geplaatst worden. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de vlarem-wetgeving. 
  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade en 
hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 
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21. OMV2018/283 - Omgevingsvergunning - Zandblok 8 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het bouwen van een gekoppelde 
woning met een aangebouwde garage in Zandblok 8 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 74 F aan 
de heer Niels Eynhouts wonende te H. Van Bukentoplaan 13 te 2960 Brecht mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden: 
-De woning dient qua kroonlijsthoogte, nokhoogte en dakhelling aan te sluiten op de aanpalende 
woning rechts (huisnummer 6). 
-De garage in de zijtuinstrook wordt vergund met een hoogte van 3m. 
-De verharding in het rood aangeduid op het plan, mag niet uitgevoerd worden. 
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: 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering: Aangezien de betreffende bouwaanvraag zich 
situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op een zuiveringsinstallatie (centraal 
gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw reglementair te worden aangesloten 
op de bestaande riolering (als dat nog niet zou zijn uitgevoerd). 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat met een inhoud van minimaal 1.000 l voor 1 tot 4 inwoners: Een septische put is verplicht 
aan te leggen in het collectief te optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet 
hierop aangesloten worden. In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal gebied of 
collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in dat geval 
wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, het grijs 
water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l / max. 10.000 l 
voorzien van nuttig hergebruik (put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-
spoelingen gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan)  met een noodoverloop naar 
een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk 
conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
inhoud van 2500 liter (min. 1558 liter) en een oppervlakte van 4,32m² (min. 2,49m²). 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. 
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-Bronbemaling: droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van de werken een droogzuiging 
noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1). Het grondwater dat onttrokken 
wordt moet zoveel mogelijk terug in de grond gebracht worden buiten de onttrekkingszone via een 
infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer. Het water mag 
geen wateroverlast veroorzaken. Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste 
alternatief: lozing op de openbare riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op 
dan mag je enkel lozen op de riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt 
bekomen.) 
Voor elke lozing van bronbemalingswater in de riolering moet een zandvanger geplaatst worden. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de vlarem-wetgeving. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven.  
- 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. OMV2018/333 - Omgevingsvergunning - Processieweg 18 en 19 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van appartementen in 
Processieweg 18 en 19 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 910 K en (afd. 4) sectie D 910 L aan 
Jard Hermans namens Algemene bouw -& karweiwerken Hermans gevestigd te A. Daenslaan 2 te 2960 
Brecht en Ben Vermeiren namens RENOVATIE- & BOUWWERKEN VERMEIREN BVBA gevestigd te 
Bevrijdingsstraat 54 te 2960 Brecht mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Brandweer dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Pidpa Riolering dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Eandis System Operator 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. 
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-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering: Aangezien de betreffende bouwaanvraag zich 
situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op een zuiveringsinstallatie (centraal 
gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw reglementair te worden aangesloten 
op de bestaande riolering (als dat nog niet zou zijn uitgevoerd). 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat met een inhoud van minimaal 1.000 l voor 1 tot 4 inwoners: Een septische put is verplicht 
aan te leggen in het collectief te optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet 
hierop aangesloten worden. In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal gebied of 
collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in dat geval 
wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, het grijs 
water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 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. 
-Praktische uitvoering bij meergezinswoningen als volgt: afzonderlijke put per gelijkvloerse woning hetzij 2x 
minimaal 5000 liter of een gezamenlijke put van minimaal 10.000 liter met minimaal een aftappunt per 
gelijkvloers appartement voor nuttig huishoudelijk gebruik bij de woongelegenheden, hetzij wc-spoelingen 
begane grond.   
• 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 
minimale wandoppervlakte van 6,04 m2 en inhoud van 3.775 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. 
-Het doorvoerdebiet bedraagt minimaal 10l/s en het ledigingsdebiet bedraagt maximaal 20 l/s.ha vanaf 2500 
m2 aangesloten verharding tot 40 l/s.ha bij verhardingen vanaf 5000 m2, door middel van een knijpleiding, 
wervelventiel of pomp. 
Deze installatie maakt het mogelijk dat een buffervolume langzaam vol loopt, in de grond sijpelt en slechts 
een kleine hoeveelheid water over langere tijd afgevoerd wordt naar de riolering, gracht of waterloop. 
-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.) 
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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”) 
- 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.  
- De bouwpromotor of initiatiefnemer heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd 
door de distributienetbeheerder Iveka voor elektriciteit en gas , inzake distributie van elektriciteit en gas naar 
en in appartementsgebouwen strikt na te leven. Kopie van deze reglementen wordt in bijlage toegevoegd. 
Deze teksten zijn eveneens raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via 
www.iveka.be.- 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. 
- Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be 

23. OMV2017/6 - Omgevingsvergunning - Laboureur ZN - Aktename beslissing Vlaamse Regering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 
januari 2019. 

24. OMV2018/259 - Omgevingsvergunning - Brasschaatbaan 39 C  - Aktename beslissing 
Deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de Deputatie van 31 januari 
2019 

25. OMV2018/26 - Omgevingsvergunning - Theo Coertjenslaan 7  - Aktename besluit Deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de Deputatie van 31 januari 
2019 

http://www.iveka.be/
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26. OMV2018/260 - Omgevingsvergunning - Hoogstraatsebaan 125 - Aktename besluit Deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de Deputatie van 31 januari 
2019 

27. OMV2018/323 - Omgevingsvergunning - Kloosterstraat 10 - Aktename besluit Deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de Deputatie van 31 januari 
2019. 

omgevingsmeldingen 

28. OMV2019/39 - Omgevingsmelding - Wemersweg 23 -  Aktename melding 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
plaatsen van een ondergrondse gastank bij een particuliere woning gelegen te 2960 Brecht, Wemersweg 23, 
kadasternummer (afd. 3) sectie D 685 G2 aan Vangestel Caroline wonende/gevestigd te Wemersweg 23 te 
2960 Brecht. 
  
Artikel 2  
Er wordt akte genomen voor onbepaalde duur.  
 
Artikel 3 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
bijzondere voorwaarden: 
Gastank:  
M.b.t. de exploitatie van een propaangastank zijn de sectorale milieuvoorwaarden  opgenomen in Afdeling 
5.17.3.3 Vlarem II van toepassing. Hierin wordt verwezen naar het van toepassing zijnde K.B. van 
21.10.1968 betreffende de opslagplaatsen voor vloeibaar gemaakt handelspropaan, handelsbutaan of 
mengsels daarvan in vaste ongekoelde houders. In art. 3 punt 3.3. van voormeld K.B. is bepaald dat de 
minimumafstand in horizontale projectie gemeten, die de propaangastank moet scheiden van elke opening 
van een woonlokaal en van elke opening van een werklokaal dat niet onderworpen is aan het open 
vuurverbod 2,5 m bedraagt. 

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

29. OMVV 2019/3 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Kanaallaan  - Openbaar onderzoek 

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

30. OMVV2018/7 - Verkavelingsvergunning - Hogeweg 8 - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden voor verkavelen van gronden in 2 loten (1 gesloten, 1 halfopen) in Hogeweg 8 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 5) sectie A 48 W4 aan de heer Louis Vermeiren wonende te Hazelaarsdreef 1 te 2960 
Brecht. 
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vergunningsregister 

31. GC2017/39 - Vergunningenregister - Egellaan 9 - Deels opname 

Besluit 
Artikel 1 
De woning zoals waarneembaar op de mutatieschets van 1964 met een breedte van bij benadering 7,40m 
en een diepte van bij benadering van 11,65m gelegen Egellaan 9 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie 
L 66 D12) wordt in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. De andere aanwezige 
aanbouwen worden niet als vergund geacht opgenomen in het vergunningenregister. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en aan het Departement Omgeving. 
Artikel 3 
Deze beslissing vervangt de beslissing van 26 maart 2018. 

stedenbouwkundige attesten 

32. SA2018/11 - Stedenbouwkundig attest - Abdijlaan 46 - Ongunstig 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een ongunstig stedenbouwkundig attest afgeleverd voor het maken van een vakantiewoning in 
berging in Abdijlaan 46 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie K 158 L  aan Johan De Bruyn. 

buurtwegen 

33. Gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 139 (Nollekensweg/Bristerstraat) - Organisatie 
openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert het openbaar onderzoek, dat zal plaatsvinden van 
22 februari 2019 tot en met 25 maart 2019, voor de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr 139.  
Artikel 2 
Het dossier zal na het openbaar onderzoek ter definitieve vaststelling worden voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 

integrale veiligheid 

34. Integrale veiligheid – dansavond te Brecht, Kerkstraat – 8 juni 2019 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan Bart Hermans om op 
zaterdag 8 juni 2019 een bal in te richten in de tent te Brecht, Kerkstraat.  
De inrichter dient aan de voorwaarden van het gemeentelijk reglement op evenementen te voldoen.  
Afwijking van de geluidsnorm wordt verleend tot 95 dbA (categorie 2) overeenkomstig Vlarem II artikel 
6.7.3§3. 
Bijkomende flankerende maatregelen moeten getroffen worden: 
-       continue bewaking van het geluid met een erkende en geijkte meetset. 
-       zelfcontrole is ten laste van organisator en geluidstechnicus of dj. 
-       meten en registreren van het geluid gedurende de ganse activiteit. 
-       meetgegevens gedurende een maand ter beschikking houden. 
-       manipuleren van de meetketen is strafbaar. 
-       het omgevingsgeluid zoals bepaald in Vlarem II blijft onverminderd van kracht, hetzij de richtwaarde 
voor geluid in open lucht conform bijlage 4.5.4 en/of binnenshuis conform bijlage 2.2.2. 
-       het verschil tussen de gemeten C-filter en A-filter mag maximaal 15 dB bedragen [db(C) - dB(A) < 15 
dB]. 
-       kosteloos en duidelijk zichtbaar gehoorbescherming aanbieden. 
-       inrichten niet voor publiek toegankelijke zone van minimaal 2m aan alle geluidskasten. 
-       de duur van de muziekactiviteit is beperkt tot 4uur met een gradueel afbouwen vanaf 3u met 10dbA. 
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Verplichte naleving van de bovenstaande voorwaarden zonder afbreuk te doen aan de bepalingen rond 
burenhinder vervat in het gemeentelijke politiereglement (GAS) of Burgerlijk Wetboek.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de organisatoren, de lokale politie en de brandweer. 

mobiliteit 

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 op dinsdag 19 februari 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Hofstraat thv huisnr. 27 – parkeerverbod over 24m voor plaatsen van verhuiswagen 
- De aanvrager om van 22 februari 2019 tot en met 27 februari 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Kerklei t.h.v. huisnrs.15-17: plaatsen van container 
op het voetpad 
- De aanvrager om op maandag 25 februari 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Houtstraat 126 : inname voetpad voor plaatsen stelling en parkeerverbod voor plaatsen 
bus 
- De aanvrager om van 25 februari 2019 tot en met 31 juli 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa te Brecht, Laarweg – Leerlooiersweg 
- rioleringswerken 
- De aanvrager om op zaterdag 9 maart 2019 (tussen 18.00u en 23.00u) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Sint Willebrordusstraat t.h.v. huisnr. 21 – inname 
voetpad voor het plaatsen van een frietkraam 
- De aanvrager om op vrijdag 8 maart 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te 
Brecht, Brechtsebaan thv huisnummer 19 - parkeerverbod voor het plaatsen van verhuiswagen 
- De aanvrager om op woensdag 27 februari 2019 en donderdag 28 februari 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Moyersoen te Brecht, Hoogstraatsebaan 1 – 
inname voetgangersstrook en fietspad voor plaatsen van verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om van 1 maart 2019 tot en met 8 maart 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Pierrelaan 4: plaatsen van container 
- De aanvrager om op donderdag 28 februari 2019 (tussen 9u00 en 12u00) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Brugstraat thv huisnr. 208 – plaatsen van kraan voor 
het plaatsen van glaspartijen -  inname fiets- en voetpad en deel van de rijbaan 
- De aanvrager om van 22 februari 2019 tot en met 1 maart 2019 (tussen 08.30u en 16.00u) 
(verlenging) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Dennenlaan – 
overkoppelingen van huisaansluitingen op drinkwaternet – afsluiten van de rijbaan  
- De aanvrager om tussen 4 maart 2019 en 6 maart 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen 
uit te voeren voor rekening van gemeente Brecht te Brecht, Gasthuisstraat t.h.v. huisnr. 42: inname voet- en 
fietspad voor het plaatsen van hoogtewerker 

36. Tijdelijk politiereglement - Circus Barones - Max Wildiersplein van 27 maart tot 1 april 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
van woensdag 27 maart 2019 om 08.00 uur tot maandag 1 april 2019 om 08.00 uur een parkeer- en 
stilstandverbod in te voeren op het Max Wildiersplein te Sint-Job-in-'t-Goor.  
Artikel 2  
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen.  
Artikel 3 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16.03.1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen.  
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 
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37. Tijdelijk politiereglement - fuif après-ski - Kraaienhorst - 30 maart 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       Van zaterdag 30 maart 2019 om 19.00 uur tot zondag 31 maart 2019 om 04.00 uur eenrichtingsverkeer 
in te voeren op volgende plaatsen : 

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

 In de gemeenteweg Groot Veerle. 
Het verkeer is enkel toegelaten van de Mallebaan in de richting van de gewestweg Groot Veerle. 
-       De maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten.  
Artikel 2  
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen. De inrichters moeten zelf instaan voor het ordelijk verloop van het autoverkeer dat de parking 
op- of afrijdt.  
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. 

GIS 

38. Straatnaamgeving - Sluiting openbaar onderzoek Ganzendries 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek voor de nieuwe straatnaam 
Ganzendries. 
 
Artikel 2 
Het dossier zal ter definitieve vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken. 

lokale economie en landbouw 

39. Pasenkermis: aanvraag financiële tegemoetkoming en plaatsing plaspalen - goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de financiële tegemoetkoming van 1.500€ voor de 
organisatie van randanimatie op paasmaandag op de Gemeenteplaats in Brecht naar aanleiding van 
pasenkermis. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de plaatsing van plaspalen op de Gemeenteplaats goed 
tijdens pasenkermis.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de consulente lokale economie, de financiële dienst en 
Patrick Anthonissen - Unizo Brecht. 
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ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

40. Igean - Uitstel van bewoning - verkaveling Lochtenberg - lot 15 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan Igean om een uitstel van bewoning van 
één jaar toe te staan aan de kopers van lot 15, dus tot 24 september 2020. 
Artikel 2 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan Igean. 

41. Offerte Cipal voor het aanleveren van de kiezerslijsten en oproepingsbrieven - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte van cipal goed voor het aanmaken en drukken 
van de kiezerslijst en de oproepingsbrieven voor een totaal bedrag van 4389,89 euro (incl. BTW) 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Cipal en de dienst financiën. 

42. Stopzetting Procedure PPS voor de renovatie en de uitbreiding van het gemeentehuis in 
Brecht 

Besluit 
Artikel 1 
De plaatsingsprocedure voor de  publiek private samenwerking voor de renovatie en de uitbreiding van het 
gemeentehuis wordt stopgezet. De opdracht wordt niet gegund en de procedure zal later eventueel opnieuw 
opgestart worden. 
De drie geselecteerde inschrijvers worden hiervan onmiddellijk in kennis gesteld. 

personeel 

43. Aanstelling als waarnemend omgevingsambtenaar - E.V.D.B 

44. Aanstelling als waarnemend omgevingsambtenaar - K.C. 

45. Aanvraag deeltijdse stage voor ondersteuning personeelsdienst - D.B. 

46. Disponibiliteitstelling - J.J. 

47. Aktename van PV van bevorderingsexamen van teamverantwoordelijke patrimonium (B4-5) 

FINANCIËN 

48. Betalingsmandaten - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de betalingsmandaten van 18 februari 2019 tot en met 22 
februari 2019 voor een bedrag van 777 920,36 euro goed. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de betalingsmandaten van 31 december 2018 voor een 
bedrag van 14 157,56 euro euro goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 
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49. Budget gemeente Brecht dienstjaar 2019 - aangepaste versie na opmerkingen toezicht 

Besluit 
Artikel 1 
Het budget 2019 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad met de volgende staat van het financiële 
evenwicht: 
Resultaat op kasbasis: 1.634.692 euro  
Autofinancieringsmarge: 459.055 euro 

MENS - BURGERZAKEN 

50. Inschrijving kiezerslijst verkiezingen van het Europese Parlement voor niet-Belgen van de 
Europese Unie - S.A.     - Besluit 

51. Inschrijving kiezerslijst verkiezingen van het Europese Parlement voor niet-Belgen van de 
Europese Unie - M.RM     - Besluit 

bevolking 

52. Burgerzaken - Voorlopige inschrijving Schotensteenweg 65 - Besluit 

53. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - T.P. 

54. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - C.S. 

55. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - T.M. 

burgerlijke stand 

56. Plaatsing grafsteen   D.M.J. - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

57. Werving hoofdanimatoren speelplein zomervakantie 2019 

58. Erkenning ILV JoNK (Interlokale Vereniging Jeugdregio Noorderkempen) 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verwijst volgende punten naar de eerst volgende 
gemeenteraad: 

- erkenning van de interlokale vereniging Jeugdregio Noorderkempen (JoNK ILV) volgens voorliggende 
overeenkomst 
- voorlegging van het huishoudelijk reglement van de interlokale vereniging Jeugdregio Noorderkempen 
ter kennisgeving 
- goedkeuring voor een vertegenwoordiger van de gemeente in JoNK ILV  

Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen stelt zich kandidaat om volgende functie op te nemen binnen 
de interlokale vereniging Jeugdregio Noorderkempen (JoNK ILV): 

 Penningmeester ILV JoNK (niet stemgerechtigd, lid beheerscomité) 

cultuur 

59. IKO - kunstkuur: samenwerkingsverband tussen IKO en gemeentescholen 

Besluit 
Artikel 1 
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Het college van burgemeester en schepenen geeft geen goedkeuring voor het samenwerkingsverband 
Kunstkuur tussen IKO en de gemeentescholen.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Stef Lambrechts en Luc Dockx (directie IKO). 

erfgoed 

60. Aanvraag tot bekrachtiging archeologienota ID 10136 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester besluit de nota met identificatienummer 10136 en onderwerp 
Vooronderzoek_Brecht_Brecht Schoolstraat te bekrachtigen.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst erfgoed voor verdere verwerking. 

61. Aanvraag tot bekrachtiging archeologienota ID 10142 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester besluit de archeologienota met identificatienummer 10142 en onderwerp 
Vooronderzoek_Brecht_Klein-Veerle  te bekrachtigen als archeologienota met beperkte samenstelling.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst erfgoed voor verdere verwerking. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


