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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 26 februari 2019 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
Vraag van D. De Veuster : 
KWB Sint-Job neemt het voortouw in een actie i.v.m. het opruimen van afval langs onze wegen. Deze actie 
zou plaatsvinden in de deelgemeente Sint-Job op zondag 31 maart 2019. Zij vragen hiervoor ondersteuning 
vanuit de gemeente: 
1) Kan de gemeente voorzien in vuilniszakken voor deze actie en "grijpers"? Ok 
2) Kan het afval verzameld worden op enkele plaatsen en worden opgehaald door de gemeente?  parking 
Lochtenberg en parking Max Wildiersplein: afbakenen met nadars- ophalen maandagochtend door 
technische dienst - terug in leven blazen door duurzaamheidsambtenaar  
3) Kan er voorzien worden in een beloning voor de deelnemende kinderen? appels 
(duurzaamheidsambtenaar) 
Communicatie: in de kijker zetten - college gaat meehelpen  
Vraag van C. Beyers : 
Er zou een omheining geplaatst zijn door een particulier in Sint-Lenaarts nabij het kruispunt Kraaienhorst - 
Heihoefke. De straatnaamborden werden op de grond gelegd maar zijn nog niet teruggeplaatst, de werken 
zijn reeds uitgevoerd. OK 
Vraag van E. Peeters : 
bloembak Engelakker (tijdelijk) wegnemen: staat vlak achter de bocht, tijdelijk om te kijken of er niet terug 
sneller wordt gereden - nadien evalueren  
wegdek Kattenhoflaan thv 49/51: twee betonplaten in hoogte verschillen: wegendienst bekijkt wat de 
mogelijkheden zijn : afschrappen of anders uitbreken en nieuw aanleggen 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

groendienst 

3. Kapvergunning openbare berm voor Korenbloemdreef 4 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
1 eik mits heraanplant van 1  streekeigen hoogstamboom van plantmaat 16/18 (16-18 cm stamomtrek op 
borsthoogte). 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 

4. Kapvergunning Cambeenbos laan Hoek A-H 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
24 grove dennen mits heraanplant van 12 streekeigen hoogstambomen met plantmaat 16/18. 
De kaptoelating is slechts uitvoerbaar na ontvangst van de waarborg in het kader van de opgelegde 
heraanplant. 
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Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 

5. Kapvergunning Venlaan 3 

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

6. Kapvergunning Moskoeylaan 17 

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

7. Kapvergunning Dopheidelaan 6 

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 met plantmaat 16/18.                            . 
De kaptoelating is slechts uitvoerbaar na ontvangst van de waarborg in het kader van de opgelegde 
heraanplant. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 

8. Kapvergunning Dwarsdreef 29 

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

9. Intrekking kapvergunning Braakstraat 7 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen trekt de goedkeuring van de kapvergunning aangevraagd door 
N.O. voor een perceel gelegen Braakstraat 7 te 2960 Brecht in en geeft toelating om de aanmaningen tot 
betaling stop te zetten.                     
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de groendienst en de 
aanvrager. 
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10. Intrekking kapvergunning Sorbenlaan 38 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen trekt de goedkeuring van de kapvergunning KT 2018-84 in en 
geeft toelating om de aanmaningen tot betaling stop te zetten.                     
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de groendienst en de 
aanvrager. 

wegendienst 

11. Werken nutsleidingen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de uitvoering van volgende werken in 
verband met nutsleidingen: 
 - Integan, Boombekelaan 24, 2660 Hoboken voor werken in de Pallieterlaan 21, 2960 Brecht volgens 
dossier VGW-19-01321. 
 - Telenet, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen voor werken in de Andrélaan & Pierrelaan, 2960 Brecht 
volgens dossier 6320_106 - SW25008748 BA TL. 
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de bovengenoemde nutsmaatschappij(en) en de dienst mobiliteit.  

12. Werken nutsleidingen - Melding 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de uitvoering van hogervermelde werken in 
verband met nutsleidingen. 
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de dienst mobiliteit 

13. Weg- en rioleringswerken Poppelaerstraat - Vorderingsstaat nr. 4 - dd. 14 februari 2019 - 
Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van vorderingsstaat nr. 4 van Studieburo 
Schillebeeckx van 14 februari 2019 m.b.t. de weg- en rioleringswerken in de Poppelaerstraat en de 
Dekheidelaan. 

14. Weg- en rioleringswerken Rommersheide fase 3-Tremelheide - PV en vorderingsstaat nr. 18 - 
dd. 30 januari 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van PV en vorderingsstaat nr. 18 van Hens NV 
en Arcadis van 30 januari 2019 m.b.t. de weg- en rioleringswerken Rommersheide fase 3 - Tremelheide. 

gebouwen 

15. Pastorij Sint-Job in't Goor: vernieuwen verwarmingsketel: Proces Verbaal voorlopige 
oplevering. 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van proces verbaal van voorlopige oplevering voor 
de uitvoering van het vervangen de verwarmingsketel, inclusief nieuwe circulatiepomp door Jeroen Vrints 
bvba voor een bedrag van 5.668,00 euro exclusief btw. 
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Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan dienst gebouwen en financiële dienst. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

16. Splitsingen - Splisting Veldstraat 95 - deels goedkeuring, deels weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert de afsplitsing van de loods (lot B) van de rest van het 
landbouwbedrijf, gelegen Veldstraat 95 te Brecht, zoals voorgesteld op het opmetingsplan van landmeters 
Palmers-Stokmans op 01/02/2019 met referentienummer T-019.082-18-01. De bedrijfsgebouwen in 
agrarische gebied mogen niet afgesplitst worden van het aanwezige landbouwbedrijf. Dit om de verder 
versnippering van het agrarisch gebied tegen te gaan en verdere creatie van zonevreemde woningen te 
voorkomen. 
De afsplitsing van lot C (687,78m²) om na verkoop te voegen bij het aanpalende perceel, Veldstraat 91, kan 
wel toegestaan worden. 

omgeving 

algemeen 

17. GC2019/20 - Vergunningenregister - Brasschaatbaan 45 - Opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De langgevelhoeve, paardenstal links van de hoeve en stal rechts achter de hoeve zoals ze voorkomen op 
de luchtfoto van 1970 gelegen te  Brasschaatbaan 45 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie A 388 Z) 
worden in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvragers en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

omgevingsvergunningen 

18. OMV2019/27- Omgevingsvergunning - Brugstraat 18-20 - Organisatie openbaar onderzoek 

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

19. OMV2019/29 - Omgevingsvergunning - Rommersheide C 14B -  Openbaar onderzoek 

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

20. OMV2019/30 - Omgevingsvergunning - Hogebaan 54C -  Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek. 
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21. OMV2019/33 - Omgevingsvergunning - Leeuwerk 2 -  Openbaar onderzoek 

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

22. OMV2019/42 - Omgevingsvergunning - Kerkhofstraat 105 -  Openbaar onderzoek 

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

23. OMV2018/213 - Omgevingsvergunning - Brasschaatbaan 45 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het verbouwen van een hoeve en 
renoveren/uitbreiden van stallen en creëren van een paardenhouderij in Brasschaatbaan 45 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 1) sectie A 388 Z aan dhr. Kenneth Fransen en mevr. Magali Baekelmans wonende te 
Sint Willebrordusstraat 46 te 2960 Brecht mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
-De garages en woonruimte erboven in de voormalige stal links aan de woning mogen niet 
uitgevoerd worden. Ze dienen ongewijzigd behouden te blijven met de huidige functie van stal. Er 
kan een nieuw voorstel ingediend worden voor het uitbreiden van de woonruimte, mits het totale 
bouwvolume ervan (met inbegrip van de garages, woonruimte erboven en berging) maximaal 1000m³ 
bedraagt. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Departement Landbouw en Visserij Duurzame 
Landbouwontwikkeling Antwerpen dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit 
advies. 
  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Ministerie van Landsverdediging dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap voor Natuur en Bos dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- 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. 
- 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. 
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- 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. 

24. OMV2018/310 - Omgevingsvergunning - Cambeenbos laan C 11 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het rooien van een boom in 
Cambeenbos laan C 11 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 10 P10 aan Patricia Soeten-Persoons 
wonende te Cambeenbos laan C 11 te 2960 Brecht mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
  
-Er dient een heraanplant te gebeuren van 1 streekeigen hoogstamboom met plantmaat 16/18. 
  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade en 
hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Er mag niet geveld of geruimd worden tijdens de standaard schoontijd van 1 april tot en met 30 juni.  
- 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.  

25. OMV2018/321 - Omgevingsvergunning - Eendrachtstraat 14 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het verbouwen van een woning in 
Eendrachtstraat 14 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 34 X16 aan Bart en Monique Vanden 
Wyngaerd - Offereins wonende te Eendrachtstraat 14 te 2960 Brecht mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
- De tuinberging, verharding en het zwembad maken geen deel uit van deze vergunning. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van NV De Scheepvaart dienen strikt nageleefd te worden en 
maken integraal deel uit van dit advies. 
  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat met een inhoud van minimaal 1.000 l voor 1 tot 4 inwoners: Een septische put is verplicht 
aan te leggen in het collectief te optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet 
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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. 2197,75 liter) en een oppervlakte van 4,32m² (min. 3,51m²). 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”) 
- 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.  



8 

- 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. 

26. OMV2019/13 - Omgevingsvergunning - Vaartkant Rechts 11 -  voorwaardelijk gunstig advies 
aan Deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft gunstig advies aan de deputatie voor de 
omgevingsvergunningsaanvraag voor mestverwerkingsbedrijf: verzoek tot bijstelling van de 
milieuvoorwaarden in Vaartkant Rechts 11 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 386 G2 en (afd. 
4) sectie D 387 H/deel aan IVEB nv wonend/gevestigd e te Vaartkant Rechts 11 te 2960 Brecht mits voldaan 
wordt aan volgende voorwaarden: 
 
Milieuvoorwaarden 

-    In afwijking van de bepalingen van art. 5.28.3.4.1.§1 van Vlarem II dient het lossen van de mest niet 
te gebeuren in een afgesloten ruimte.”  Het lossen zal gebeuren met een gesloten vrachtwagen en 
met een losdarm voorzien van vloeistofdichte snelkoppelingen. Het scheiden vindt plaats in de 
loods. In afwijking van de bepalingen van art. 5.28.3.4.1.§1 van Vlarem II dient de dikke fractie niet 
gestockeerd en geladen te worden in de loods. De dikke fractie wordt na scheiding onmiddellijk 
afgevoerd naar een container d.m.v. een transportband. Deze container bevindt zich buiten onder 
een afdak. Na vulling wordt de container onmiddellijk afgevoerd voor verdere verwerking.  Slechts bij 
uitzondering kan een volle en deels gevulde container gelijktijdig aanwezig zijn op het bedrijf.  Deze 
containers kunnen ’s nachts op het terrein blijven staan, op voorwaarde dat deze onmiddellijk 
worden afgedekt door een dekzeil. De lucht van de loods, de scheider en de transportbanden voor 
het laden van de dikke fractie wordt afgezogen en behandeld in een lavafilter en biobed.   

-    In afwijking van art. 5.53.2.2. Vlarem II dient de exploitant m.b.t. de grondwaterwinning geen peilbuis 
te plaatsen, doch enkel indien de VMM-Afdeling Water hiermee akkoord gaat. 

-  De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd.  

27. OMV2018/330 - vleeskippenbedrijf klasse 1 - Oostmalsebaan 88a - Uitnodiging POVC 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging op de Provinciale 
Omgevingsvergunningscommissie op dinsdag 12/03/2019 inzake de omgevingsvergunningsaanvraag van 
mevrouw Ria Gilops voor een verandering door wijziging en uitbreiding bij een vleeskippenbedrijf klasse 1 in 
Oostmalsebaan 88A 2960 Brecht.  
Artikel 2 
Het bestuur beslist om zich niet te laten vertegenwoordigen op de zitting.  

vergunningsregister 

28. GC2019/3 - Vergunningenregister - Tilburgbaan 72 - Deels opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De woning zoals ze voorkomt op de ingediende luchtfoto van 1970 gelegen te Tilburgbaan 72 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 2) sectie L 24 F4) wordt in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
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Het bijgebouw achteraan links op het perceel (vanuit de Vinkenboslaan bekeken) wordt niet opgenomen in 
het vergunningenregister. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

29. GC2019/9 - Vergunningenregister - Weymoutlaan 15 - Deels opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De woning met aangebouwde garage zoals ze voorkomen op de luchtfoto van 1970 gelegen te 
Weymoutlaan 15 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 66 K12) wordt in het vergunningenregister 
opgenomen als geacht vergund. 
Het overdekt terras en de constructies in de achtertuin kunnen momenteel niet opgenomen worden in het 
vergunningenregister als geacht vergund. Om deze constructies te kunnen opnemen dient er bijkomend 
bewijsmateriaal aan het dossier toegevoegd te worden. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

duurzame ontwikkeling 

30. Earth Hour - Beslissing tot deelname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de goedkeuring om op 30 maart 2019 opnieuw deel te 
nemen aan Earth Hour.  
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen wenst hierbij geen gebruik te maken van de manuele doving 
door Fluvius buiten de werkuren. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Bart Van Gorp, de lokale relatiebeheerder van Fluvius voor 
11 maart 2019.  

integrale veiligheid 

31. Integrale veiligheid – Jungle weekend te Brecht, Hoogstraatsebaan – Chiro Nelto op 26, 27 en 
28 april 2019 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan Chiro Nelto om het Jungle 
Weekend in te richten met fuiven op 26, 27 en 28 april 2019 te Brecht, Hoogstraatsebaan t.h.v. huisnummer 
107.  
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. 
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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. 

32. Integrale veiligheid – Chirofeesten te Brecht, Tilburgbaan – Chiro Brecht op 9 – 10  en 11 
augustus 2019 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan Chiro Brecht om 
chirofeesten in te richten op 9 – 10 en 11  augustus 2019 te Brecht, Tilburgbaan 39.  
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. 
  
Gedurende het weekend is de muziekactiviteit beperkt tot 04.00 uur met een gradueel afbouwen vanaf 03.00 
uur met 10dbA. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de afwijking van het sluitingsuur tot 
04.00u voor Chirofeesten Brecht, in de nacht van zondag 11 op maandag 12 augustus 2019. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de organisatoren, de lokale politie en de brandweer. 

33. Afbraak kippenstallen - Eendrachtslaan 19 - 23 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen bevestigt het besluit van de burgemeester van 28 februari 
2019, houdende maatregelen in toepassing van artikel 133 en 135§2 van de Nieuwe Gemeentewet, wordt 
bevel gegeven aan de heer Schroijen Etienne, wonende te 2900 Schoten, Wezelsebaan 198 om de 
kippenstallen die zich bevinden op zijn pand, Eendrachtslaan 19 en 23 te 2960 Brecht, te ontdoen van de 
asbesthoudende dakbedekking door een erkend asbestverwijderaar en aansluitend de ganse stallen volledig 
af te laten breken met startdatum binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de datum van 
betekening van deze beslissing aan de heer Schroijen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst integrale veiligheid en de gemeentelijke 
milieudienst. 

mobiliteit 

34. Signalisatievergunningen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor het plaatsen van signalisatie op de 
openbare weg aan : 
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- De aanvrager om op donderdag 7 maart 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van Pidpa ov te Brecht, Vaartstraat t.h.v. huisnr. 51: aftakking van het waterleidingnet, 
inname voetpad, fietspad en deel van de rijbaan 
- De aanvrager om tussen woensdag 27 februari 2019 en vrijdag 1 maart 2019 (verlenging) 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 tussen 27 februari 2019 en 1 maart 2019 (verlenging) 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 maandag 4 maart 2019 en vrijdag 8 maart 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 4 maart 2019 en vrijdag 8 maart 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Dennenlaan t.h.v. 
huisnr. 39 – nieuwe aansluiting aanleggen – afsluiten rijbaan met omleiding 
- De aanvrager om van maandag 4 maart 2019 tot en met vrijdag 20 december 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Kerklei t.h.v. huisnr. 20-22 – inname voetpad voor 
kraan en materiaalopslag 
- De aanvrager om op woensdag 6 maart 2019 (tussen 06.00u en 15.00u) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Handelslei t.h.v. huisnr 28 t.e.m. 34 – inname fiets- 
en voetpad en halve rijbaan voor mobiele kraan en vrachtwagen voor het plaatsen van welfsels 
- De aanvrager om van 11 maart 2019 tot en met 8 april 2019 (van 06.00u tot 18.00u) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Rozenlaan 6  –  afsluiten straat voor plaatsing 
vrachtwagens  
- De aanvrager om van maandag 4 maart 2019 tot en met zondag 1 december 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van De Voorkempen te Brecht, Stijn 
Streuvelslaan - parkeerverbod tegenover werfingang om een vlotte toegang tot de werf te bekomen 
- De aanvrager om van maandag 4 maart 2019 tot en met woensdag 6 maart 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Heiken thv nr. 22 – 
deksel in rijbaan vervangen – afsluiten halve rijbaan  

lokale economie en landbouw 

35. Vermoedenslijst leegstaande/verwaarloosde bedrijfsgebouwen 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de vermoedenslijst leegstaande en 
verwaarloosde bedrijfsgebouwen voor 2019. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de consulente lokale economie. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

36. Lastvoorwaarden voor het wassen van de ramen - perceel 1 gemeente - Perceel 2 OCMW 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 20 februari 2019 voor Perceel 1 
- Ramen wassen gemeente en voor perceel 2 - Ramen wassen ocmw, opgesteld door de Dienst Gebouwen. 
Artikel 2 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3 
De opdracht “Lastvoorwaarden voor het reinigen van de ramen - gemeente - ocmw - Perceel 1 - Ramen 
wassen gemeente” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de 
beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Aquazoozle, Antwerpseweg 7/1 te 2340 Beerse, tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 24.260,86 excl. btw of € 29.355,64 incl. 21% btw mits het verkrijgen 
van een visum. De verlengingen worden mogelijks gegund tegen dezelfde voorwaarden als deze opdracht. 
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Artikel 4 
De opdracht “Lastvoorwaarden voor het reinigen van de ramen - gemeente - ocmw - Perceel 2 (Ramen 
wassen - ocmw)” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de 
beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Brasschaat Cleaning, Bredabaan 645 te 2930 Brasschaat, tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 11.138,87 excl. btw of € 13.478,03 incl. 21% btw mits het verkrijgen 
van een visum. De verlengingen worden mogelijks gegund tegen dezelfde voorwaarden als deze opdracht. 
Artikel 4 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2018/009. 
Artikel 5 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het budget van gemeente en ocmw. 

37. Verkiezingen 26 mei 2019 - betaling voorschot aandeel gemeente Brecht in onkosten 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de factuur van Federale Overheidsdienst Binnenlandse 
Zaken, dienst Algemene Zaken betreffende het voorschot op het aandeel van de gemeente Brecht in de 
verkiezingen van 26 mei 2019 voor het bedrag van 10 207,93 euro goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 

38. Dagorde gemeenteraad d.d. 14 maart 2019 

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

personeel 

39. Tijdelijke contractuele aanstelling bibliotheekassistente ivv afwezigheid  

40. Regelingsvoorstel vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid ingevolge 
arbeidsongeval  

41. Vaststelling examencommissie technisch assistent-schilder (D1-3) 

42. Aktename van PV van aanwervingsexamen van consulent sport (B1-3) 

43. Kennisname van besluiten algemeen directeur - februari 2019 

FINANCIËN 

44. Gemeentelijke administratieve sanctie - B.V.S. - Oninbaar 

45. Gemeentelijke administratieve sanctie - N.N. - Oninbaar 

46. Tweede verblijven - FC - Oninbaar 

47. Tweede verblijven - PP - Oninbaar 

48. Onkosten bibliotheek - D.P. - Oninbaar 

49. Vergoeding schade - F.B. - Oninbaar 
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50. Aanstelling gerechtsdeurwaarder gemeentelijke administratieve sanctie procedure 
stilstaan/parkeren - AB 

51. Betalingsmandaten - Goedkeuring 

MENS - BURGERZAKEN 

52. Inschrijving kiezerslijst verkiezingen van het Europese Parlement voor niet-Belgen van de 
Europese Unie - G.B. -     - Besluit 

53. Inschrijving kiezerslijst verkiezingen van het Europese Parlement voor niet-Belgen van de 
Europese Unie - R.PH. -     - Besluit 

54. Inschrijving kiezerslijst verkiezingen van het Europese Parlement voor niet-Belgen van de 
Europese Unie - R.F.      - Besluit 

55. Inschrijving kiezerslijst verkiezingen van het Europese Parlement voor niet-Belgen van de 
Europese Unie - VDB.E.  - Besluit 

bevolking 

56. Inschrijving van ambtswege in de bevolkingsregisters - H.P.D 

57. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - H.H. 

58. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - B.G. 

burgerlijke stand 

59. Concessie begraafplaatsen V.D.GMJF- Besluit 

60. Concessie begraafplaatsen  B.V. - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

cultuur 

61. Verslag Vergadering cultuurraad van 25 februari 2019 - Cultuurraad - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de cultuurraad van 25 februari 
2019.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de cultuurdienst. 

erfgoed 

62. Aanvraag tot bekrachtiging nota ID 10174 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen besluit de nota met identificatienummer 10174 
onderwerp:  Vooronderzoek Brecht Zandstraat te bekrachtigen.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst erfgoed voor verdere verwerking. 
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WELZIJN 

63. Brecht pleegzorggemeente 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag van Pleegzorg Vlaanderen om 
acties van deze organisatie te ondersteunen. Er wordt geen extra budget of personeelsinzet gevraagd. 
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan dienst welzijn en technische dienst.  
 

 
Els Eelen Sven Deckers 
Algemeen Directeur wnd. Burgemeester 
 


