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VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 

1. Verslag voorgaande zitting 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 5 maart 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 M. Van Dyck (via L. Aerts) : 
- De verbindingsweg tussen de Waterhoevelaan en Heiakker was in het verleden steeds aan beide kanten 
afgesloten met een paal.  Sinds een aantal weken zijn deze palen niet meer terug geplaatst (na een 
begrafenis?).  
Vermits dit een veilige fietsverbinding is en niet direct voorzien is voor auto's, lijkt het mij aangewezen dat 
deze paaltjes terug geplaatst worden. CBS: opnemen in de planning 
- probleem beek Legeheideweg is nog niet opgelost. (zie werkvergadering 24/9/18). Water kan niet weg. 
Buis onder de weg ligt te hoog. CBS: Dit wordt op de dienst bekeken om na te gaan wat oplossingen 
kunnen zijn. 
- schilderen turnzaal De sleutelbloem: CBS: principieel akkoord om de turnzaal te laten schilderen. 
Dossier mag voorbereid worden. Afspraken met school maken omtrent timing van de werken. Met 
budgetpost mag gewerkt worden en aanvullen bij budgetwijziging.  
 
- graag extra aandacht van ploegen van technische dienst voor omvergevallen verkeersborden.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

groendienst 

3. Kapvergunning Rommersheide H 22 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
8 bomen mits heraanplant van 5 streekeigen hoogstambomen van plantmaat 16/18 (16-18 cm stamomtrek 
op borsthoogte). 
De kaptoelating is slechts uitvoerbaar na ontvangst van de waarborg in het kader van de opgelegde 
heraanplant. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 

4. Kapvergunning Rommersheide I 17 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
4 dennen en 1 vogelkers mits heraanplant van 2 streekeigen hoogstambomen van plantmaat 16/18 (16-18 
cm stamomtrek op borsthoogte). 
De kaptoelating is slechts uitvoerbaar na ontvangst van de waarborg in het kader van de opgelegde 
heraanplant. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen van dinsdag 12 maart 2019 
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5. Kapvergunning Spechtendreef 5 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
1 eik en 2 berken mits heraanplant van 5 streekeigen hoogstambomen van plantmaat 16/18 (16-18 cm 
stamomtrek op borsthoogte). Nieuw aangeplante hoogstambomen moeten, zoals bepaald in het 
veldwetboek, op minstens 2 m. van de perceelsgrens staan.  
De kaptoelating is slechts uitvoerbaar na ontvangst van de waarborg in het kader van de opgelegde 
heraanplant. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 

6. Kapvergunning Gloriantdreef 19 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
2 dennen, 2 berken en 1 spar mits heraanplant van 7 streekeigen hoogstambomen van plantmaat 16/18 (16-
18 cm stamomtrek op borsthoogte).                         . 
De kaptoelating is slechts uitvoerbaar na ontvangst van de waarborg in het kader van de opgelegde 
heraanplant. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 

7. Kapvergunning  perceel zonder nummer regio Kapelstraat (afd. 3., B 363 D, P0000) 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
8 populieren mits heraanplant van 5 streekeigen hoogstambomen van plantmaat 16/18 (16-18 cm 
stamomtrek op borsthoogte).                            . 
De kaptoelating is slechts uitvoerbaar na ontvangst van de waarborg in het kader van de opgelegde 
heraanplant. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 

wegendienst 

8. Weg- en rioleringswerken Rommersheide fase 4 - offerte Fluvius i.v.m. verlichting 
Rommersheide B,D en G - d.d. 5 maart 2019 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte van Fluvius voor de plaatsing van openbare 
verlichting in Rommersheide B, D en G voor een bedrag van € 6 719,10, excl. BTW. goed 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Fluvius, dienst duurzaamheid en de financiële dienst. 

9. Weg- en rioleringswerken sociaal woonproject "Molenstraat" - Verslag werfvergadering nr. 4 
d.d. 28 februari 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van werfvergadering nr. 
4 van Groep Infrabo N.V.  van 28 februari 2019 m.b.t. de weg- en rioleringswerken voor het aanleggen van 
de publieke ruimte voor het sociaal woonproject "Molenstraat". 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

10. Splitsingen - Kloosterstraat 17 - Weigering 
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Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert de afsplitsing van de hoeve/landbouwbedrijfswoning 
op grond 4 B 104 M van de overige gebouwen van het landbouwbedrijf op 4 B 104 N, gelegen Koosterstraat 
17 te 2960 Brecht volgens het voorliggende kadasterplan d.d. 08/01/2019. Dit om de verder versnippering 
van het agrarisch gebied tegen te gaan en verder ontstaan van zonevreemde woningen te voorkomen. 
Bovendien wordt door voorliggende afsplitsing een situatie gecreëerd, waarbij een gebouw zich te dicht 
tegen de perceelsgrens met een andere (nieuwe) eigenaar bevindt (45° regel) 
Artikel 2 
Uittreksel van dit collegepunt wordt bezorgd aan notariaat Herman Verschraegen, Isis Vermander & Sasha 
Dewitte, Gemeentepark 17, 2990 Wuustwezel 

omgeving 

algemeen 

11. Schrapping risicogrond – Dorpsstraat 111 - aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen bevestigt dat er thans geen gegevens bekend zijn van vlarebo-
activiteiten die aanwezig zijn of waren op het perceel Dorpsstraat 111 met als kadastrale nummer, afdeling 
4, sectie B, nummer 617D2. 
  
Het perceel kan als risico-grond geschrapt worden uit de gemeentelijke inventaris. 
  
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de aanvrager en OVAM.  

12. Milieumisdrijf - militair domein Groot Schietveld - kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het milieumisdrijf opgesteld voor schending 
van art. 12 novies van het Natuurdecreet. 

omgevingsvergunningen 

13. OMV2018/330 – Vleeskippenbedrijf klasse 1 – Oostmalsebaan 88a – informatievergadering - 
aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de informatievergadering. 

14. OMV2018/285 - Omgevingsvergunning - Molenstraat - Aktename beslissing deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de Deputatie van 21 februari 
2019 

15. OMV2018/240 - Omgevingsvergunningen - Heihoefke/Oostmalsebaan 1 - Aktename - Raad 
voor Vergunningsbetwistingen 

Besluit 
Artikel 1 
Het bestuur neemt akte van het schrijven van de beslissing van de Raad voor Vergunningenbetwistingen 
waarbij uitspraak wordt gedaan over het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van  De 
heer Adrianus Van Amsterdam en de heer Michel De Voogd tegen het besluit van de Vlaamse Overheid van 
27 februari 2018 i.v.m. het plaatsen van een pyloon in Heihoefke / Oostmalsebaan 1 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 4) sectie D 680K.  
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De uitspaak over kosten wordt uitgesteld tot  de uitspraak over de vordering tot vernietiging van de 
bestreden beslissing. 
  
Dit arrest is uitgesproken te Brussel in openbare zitting van 27 februari 2019 door de tiende kamer. 

16. OMV2019/5 - Omgevingsvergunning - Dremelheidebaan 22 -  Openbaar onderzoek 

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

17. OMV2018/278 - Omgevingsvergunning - Zagerijstraat 17 en 18 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent vergunning voor exploitatie van een op- en 
overslagbedrijf + regularisatie magazijnen met kantoren in Zagerijstraat 17-18 2960 Brecht te Brecht, 
kadasternummer (afd. 5) sectie A 1 M45 en (afd. 5) sectie A 1 Z47 aan Wilfried Wellens namens SANY 
LOGISTICS NV gevestigd te Zagerijstraat 17 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 I.G.E.A.N.-milieudienst dienen strikt nageleefd te worden 
en maken integraal deel uit van dit advies. 
 
Voorwaarden ruimtelijke ordening: 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- 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.  
- Er dient voldaan te worden aan de gemeentelijke parkeerverordening 
- Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be 
 
Milieuvoorwaarden 
Bijzondere voorwaarden: 
- De exploitant dient binnen een periode van 3 maanden na datum van de vergunning de 3 tanks opnieuw te 
laten keuren en de attesten daarvan aan de vergunningsverlenende overheid te bezorgen. 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 

 
Artikel 2: De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.  

18. OMV2018/279 - Omgevingsvergunning - Nollekensweg zn -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent vergunning voor de aanvraag van een 
grondwaterwinning bij een boomkwekerij in Nollekensweg zn te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 26 
B aan de heer Peter Ooms wonende te Henxbroekweg 9 te 2960 Brecht voor het oppompen met een debiet 
tot 510 m³/dag en 22.000 m³/jaar mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
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De voorwaarden opgenomen in het advies van Vlaamse Milieumaatschappij 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. 
  
Stedenbouwkundige voorwaarden 
- de grondwaterwinning mag de aanwezige beplantingen niet negatief beïnvloeden of aantasten. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- 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. 
- Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be 
  
Bijzondere milieuvoorwaarden 
De nieuwe boorput moet conform de code van goede praktijk (bijlage 5.53.1 van Vlarem II) door een volgens 
Vlarel erkend boorbedrijf aangelegd worden.  
  
Grondwaterwinningen en buitendienststellingen: 
* Wanneer de exploitant een grondwaterwinning of een boorgat of een ander onderdeel hiervan, buiten 
dienst stelt, moet hij de ontsluiting van de watervoerende laag afdekken om verontreiniging of waterverlies te 
voorkomen. De exploitant deelt deze buitengebruikstelling mee aan de afdeling Water van de Vlaamse 
Milieumaatschappij 
* De exploitant is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning of een onderdeel hiervan, op te 
vullen wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. In voorkomend 
geval legt de exploitant het werkplan voor deze opvulling ter goedkeuring voor aan de afdeling Water van de 
Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst. 
In functie van ondergrondse gasopslag zijn verticale boringen dieper dan 100 meter onder de zeespiegel niet 
toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Fluxys Belgium, c/o Infoworks, Kunstlaan 31, 1040 
Brussel of infoworks@fluxys.com. 
Ingebruikneming/buitendienststelling grondwaterwinning:  
* Aan de hand van een voorgeschreven meldingsformulier moeten elke ingebruikneming of 
buitendienststelling van een grondwaterwinning gemeld worden aan de Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter 
De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst, zie http://www.heffingen.be/formulieren. 
In de maanden juli, augustus en september is beregening in open lucht met grondwater slechts toegelaten 
van 17 u 's avonds tot 10 u 's morgens. 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor een termijn van tien jaar vanaf de datum van dit besluit.  

19. OMV2018/292 - Omgevingsvergunning - E. Claeslaan ZN -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een vrijstaande 
eengezinswoning in E. Claeslaan ZN te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 45 B aan de heer Andy De 
Witte en de heer Jan Wouters wonende te Tuinwijk 2/11 te 2960 Brecht mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
  
- De complementaire functie dient een geringere oppervlakte dan de woonfunctie te beslaan, met een totale 
maximale vloeroppervlakte van 100 vierkante meter. 
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- De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering: Aangezien de betreffende bouwaanvraag zich 
situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op een zuiveringsinstallatie (centraal 
gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw reglementair te worden aangesloten 
op de bestaande riolering. 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat met een inhoud van minimaal 1.000 l voor 1 tot 4 inwoners: Een septische put is verplicht 
aan te leggen in het collectief te optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet 
hierop aangesloten worden. In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal gebied of 
collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in dat geval 
wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, het grijs 
water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l / max. 10.000 l 
voorzien van nuttig hergebruik (put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-
spoelingen gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan met een noodoverloop naar 
een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk 
conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
inhoud van 2304 liter (min. 2225 liter) en een oppervlakte van 5,76m² (min. 3,56m²). 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. 
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- 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.  

20. OMV2018/339 - Omgevingsvergunning - Ericadreef 6 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor bouwen van een woning in Ericadreef 6 
te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 27 N4 aan Bodhi en Stefanie Netten - Dewel wonende te 
Eikenlei 88 te 2960 Brecht, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- De verharding dient aangepast te worden zoals in rood aangeduid op het inplantingsplan 
- Er dient een heraanplant te gebeuren met 6 streekeigen hoogstambomen (plantmaat 16-18) om het groene 
karakter van de omgeving te garanderen. 
- Het bijgebouw dient de functie van bijgebouw te behouden. 
  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-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. 
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-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 
inhoud van 2500 liter (min. 993,75 liter) en een oppervlakte van 4,32m² (min. 1,59m²). 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. OMV2019/4 - Omgevingsvergunning - Oostmalsebaan 1A -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het slopen van een bedrijfsgebouw in 
Oostmalsebaan 1A te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 679 C aan de heer Gwen Mirèse Backx 
namens Immo GS BVBA gevestigd te Oostmalsebaan 1B te 2960 Brecht mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- 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. 
- 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. OMV2018/282 - Omgevingsvergunning - Veldstraat 147 -  Weigering 

Besluit  
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor het inrichten van een 
kinderboerderij met horeca- en ontvangstruimte als nevenactiviteit bij een bestaand agrarisch bedrijf 
(functiewijziging van een gedeelte van een bestaand gebouw (100m²)), wijzigen van raam- en 
deuropeningen en het plaatsen van vier houten bijgebouwen (schuilhokken voor dieren en opslag droogvoer 
en allerhande dierenverzorgmaterialen) in  te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie C 144 A4 aan de heer 
Eddy Jozef Haest wonende te Veldstraat 147 te 2960 Brecht.  
Er kan een nieuwe aanvraag ingediend worden, met bijkomende informatie, waarbij tegemoet gekomen 
wordt aan het ongunstige advies van Departement voor Landbouw en Visserij en waaruit duidelijk af te 
leiden valt, dat de nevenfunctie ten behoeve van de kinderboerderij is. 

23. OMV2018/247 - Omgevingsvergunning - Brugstraat 63 -  Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor het bouwen van een kantoor en 
meergezinswoning en aanleggen van verhardingen in Brugstraat 63 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) 
sectie A 85 Y3 aan de heer To Wing Sing wonende te Van Arteveldestraat 8 te 2060 Antwerpen. 
Het aangevraagde overstijgt de schaal en de draagkracht van het perceel en zijn nabije omgeving. 
Verschillende afwijkingen van het RUP kunnen niet als beperkt beschouwd worden.  

omgevingsmeldingen 

24. OMV2019/49 - Omgevingsmelding - Smederijstraat 14 -  Aktename melding klasse 3 
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Besluit  
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
een bronbemaling, inrichting gelegen te 2960 Brecht, Smederijstraat14, kadasternummer (afd. 5) sectie A 1 
R45 aan EDIBO wonende/gevestigd te Maatheide 1302 te 3920 Lommel  
Artikel 2  
Er wordt akte genomen voor onbepaalde duur. 
Artikel 3 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
bijzondere voorwaarden: 
Bronbemaling, droogzuiging van bouwputten en drainering:  
(Het is verboden een bronbemaling te exploiteren als die geheel of gedeeltelijk is gelegen in een 
beschermingszone van het type I of II van grondwaterwinningen, bestemd voor de openbare 
watervoorziening.) 
-De droogzuiging moet voldoen aan art 5.53.3.1 van vlarem II. 
-Het grondwater dat onttrokken wordt moet zoveel mogelijk terug in de grond gebracht worden buiten de 
onttrekkingszone via een infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of 
regenwaterafvoer. Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan lozing op de openbare riolering, 
met een verbod op lozing in de vuilwaterafvoer (DWA) indien gescheiden regenwaterafvoer  (RWA) 
aanwezig. 
-Voor het lozen van volumes hoger dan 10m³/u op de riolering (DWA) is een schriftelijke toestemming van 
Aquafin vereist.  
-De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
-Het grondwater dat onttrokken wordt bij de draineringen alsook bij de bronbemalingen moet, in zoverre dit 
met toepassing van de beste beschikbare technieken mogelijk is, nuttig worden gebruikt. 
-Voor elke lozing van bronbemalingswater in de riolering moet een zandvanger geplaatst worden. 
-Groenschade : 
 Schade ten aanzien van waardevolle bomen in de omgeving dient vermeden te worden. 
 Indien mogelijk enkel droogzuiging buiten droogte en zomerperiode en/of toepassing van retourbemaling  
 (vb druppelbevloeiing). 
 Langdurige droogzuiging tussen de groei (apri-nov) dient vermeden te worden. 
-De nodige maatregelen dienen genomen te worden om hinder (geluid, trillingen, …) te voorkomen.  

omgevingsberoepen 

25. OMV2017/5 - Omgevingsvergunning Oostmalsebaan 72a - mogelijkheid tot tussenkomst 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen en de gemeente Brecht wenst geen verzoek tot tussenkomst 
in de zaak in te dienen. 

vergunningsregister 

26. GC2019/6 - Opname in het vergunningenregister  Vijfgezusterlaan 6 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
De woning met aanbouwen gelegen Vijf Gezusterslaan 6 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 24 E5) 
wordt in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund.  
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en aan het Departement Omgeving. 

integrale veiligheid 

27. Integrale veiligheid – I love jumping 2019 te Sint-Lenaarts, rijhal Kraaienhorst op 15, 16 en 17 
november 2019 
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Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan I love jumping vzw om op 
15, 16 en 17 november 2019 een jumping met familiaal karakter en op zaterdag 16 november 2019 een 
feestavond voor de ruiters in te richten in de rijhal te Sint-Lenaarts, Kraaienhorst. 
De vereniging dient aan de voorwaarden van het gemeentelijk reglement op evenementen te voldoen. 
Afwijking van de geluidsnorm wordt verleend tot 95 dbA (categorie 2) overeenkomstig Vlarem II artikel 
6.7.3§3. 
Bijkomende flankerende maatregelen moeten getroffen worden: 
-       continue bewaking van het geluid met een erkende en geijkte meetset. 
-       zelfcontrole is ten laste van organisator en geluidstechnicus of dj. 
-       meten en registreren van het geluid gedurende de ganse activiteit. 
-       meetgegevens gedurende een maand ter beschikking houden. 
-       manipuleren van de meetketen is strafbaar. 
-       het omgevingsgeluid zoals bepaald in Vlarem II blijft onverminderd van kracht, hetzij de richtwaarde 
voor geluid in open lucht conform bijlage 4.5.4 en/of binnenshuis conform bijlage 2.2.2. 
-       het verschil tussen de gemeten C-filter en A-filter mag maximaal 15 dB bedragen [db(C) - dB(A) < 15 
dB]. 
-       kosteloos en duidelijk zichtbaar gehoorbescherming aanbieden. 
-       inrichten niet voor publiek toegankelijke zone van minimaal 2m aan alle geluidskasten. 
-       de duur van de muziekactiviteit is beperkt tot 4uur met een gradueel afbouwen vanaf 3u met 10dbA. 
Verplichte naleving van de bovenstaande voorwaarden zonder afbreuk te doen aan de bepalingen rond 
burenhinder vervat in het gemeentelijke politiereglement (GAS) of Burgerlijk Wetboek. 
  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de organisatoren, de lokale politie en de brandweer. 

mobiliteit 

28. 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 tussen 6 maart 2019 en 8 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 op woensdag 6 maart 2019 (tussen 06.00u en 15.00u) (aanpassing) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Brugstraat t.h.v. huisnr. 208 – plaatsen van mobiele 
kraan op de rijbaan voor het verwijderen van bouwkraan -  inname rijbaan met omleiding 
- De aanvrager om van woensdag 20 maart 2019 tot en donderdag 21 maart 2019 (09.00u – 
19.00u) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius te Brecht, 
Veldstraat t.h.v.de brug over de E19 – werken aan verlichtingspalen – alternerend verkeer met 
verkeerslichten en afsluiten fietspad 
- De aanvrager om van 25 maart 2019 tot en met 29 maart signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen 
uit te voeren te Brecht, Papbosstraat – werken roosterconstructie waterloop – afsluiten rijbaan met omleiding 
- De aanvrager om tussen maandag 4 maart 2019 en vrijdag 8 maart 2019 ( 1à 2 werkdagen in deze 
periode) (aanpassing) 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 van 11 maart 2019 tot en met 17 mei 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa te Brecht, Moskoeylaan t.h.v.huisnr. 2 
– waterleidingswerken 
- De aanvrager om van zaterdag 16 maart 2019 tot en met vrijdag 22 maart 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Veldstraat thv huisnr 20  – parkeerverbod voor het 
plaatsten van chapewagen (verlenging o.w.v. het slechte weer) 
- De aanvrager om van maandag 11 maart 2019 tot en met woensdag 13 maart 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Braakstraat thv. huisnrs. 18 t.e.m. 20 – 
parkeerverbod 
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- De aanvrager om van 11 maart 2019 tot en met 19 maart 2019 ( 06.00u – 18.00u) (aanpassing) signalisatie 
aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Vaartstraat t.h.v. huisnr. 51: inname halve 
rijbaan over 28m voor het plaatsen van vrachtwagen voor chapewerken 
- De aanvrager om van maandag 8 april 2019 tot en met vrijdag 12 april 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20259853) te Brecht, Eikenlei 
t.h.v. huisnr. 179 – aanleg leidingen voor Fluvius 
- De aanvrager om van maandag 18 maart 2019 tot en met vrijdag 22 maart 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Bergsebaan thv 
huisnr. 135 – herstel verzakking t.h.v. kolk -  parkeerverbod en inname halve rijbaan  

29. Tijdelijk politiereglement - festiviteiten brug 10 - Vaartstraat op 7 april 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zondag 7 april 2019 van 11.30 uur tot 18.30 uur 
het verkeer van voertuigen te verbieden: 
-       in het gedeelte van de Vaartstraat dat gelegen is tussen huisnummer 213 en het kanaal Dessel – 
Schoten. 
-       in het gedeelte van Klein Veerle dat gelegen is tussen de Boudewijnstraat en het kanaal Dessel – 
Schoten.  
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zondag 7 april 2019 van 11.30 uur tot 18.30 uur 
plaatselijk verkeer in te voeren: 
-       In het gedeelte van de Vaartstraat dat gelegen is tussen het Molenheiken en Vaartstraat nr. 213. 
-       In het gedeelte van Klein Veerle dat gelegen is tussen Groot Veerle en de Boudewijnstraat.  
Artikel 3 
De maatregelen zijn niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten. 
Een omleiding zal geplaatst worden via Molenheiken – Mallebaan – Groot Veerle.  
Artikel 4 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zondag 7 april 2019 van 11.30 uur tot 18.30 uur 
het jaagpad af te sluiten ter hoogte van de Vaartstraat. Een omleiding voor fietsers zal ingevoerd worden via 
Kanaallaan – zijstraat Vaartstraat.  
Artikel 5 
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 6 
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. 

30. Tijdelijk politiereglement - Belgian Knockout - afsluiten parking Sportveldlaan en Kaaistraat 
van 27 mei tot en met 5 juni 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       Van maandag 27 mei tot en met woensdag 5 juni 2019 parkeerverbod in te voeren in de Sportveldlaan 
aan beide kanten van de rijbaan. 
-       Van maandag 27 mei tot en met woensdag 5 juni 2019 parkeerverbod in te voeren op de parking aan 
de voetbal in de Sportveldlaan uitgezonderd voertuigen ten behoeve van het golftornooi. 
-       Van maandag 27 mei 2019 tot en met maandag 3 juni 2019 de Kaaistraat af te sluiten voor alle verkeer, 
uitgezonderd bewoners en organisatie golftornooi.  
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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31. Verslag verkeersraad Brecht op 21 februari 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van 21 februari 2019 van de 
verkeersraad van Brecht. 

wonen 

32. Ondersteuning en begeleiding door IGEAN voor wonen, energie en klimaat 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de informatievergadering die IGEAN op 24 
januari 2019 georganiseerd heeft voor de schepenen bevoegd voor wonen, energie en klimaat evenals van 
de daarbij horende documenten: 

 de Power Point Presentatie van de bijeenkomst van 24 januari 2019  

 het verslag van de bijeenkomst van 24 januari 2019  

 een toelichtingsnota over wonen, energie en klimaat een ontwerp college beslissing. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen gaat op basis hiervan principieel akkoord met: 

 wonen: het verderzetten van de werking van de IVLW voor de periode 2020 -2025, en het uitvoeren 
van de verplichte activiteiten, zoals vermeld in het BVR lokaal woonbeleid van 16 november 2018. 

 energie en klimaat: het omvormen en uitbreiden van de werking van het Energiehuis tot het 
EnergieK huis met een EnergieK loket. 

Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen geeft in uitvoering hiervan aan IGEAN de opdracht om 
overeenkomstig de geldende wetgeving: 

 wonen: een subsidiedossier voor te bereiden 

 energie en klimaat: een bijakte af te sluiten bij de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams 
Energieagentschap (VEA) en het energiehuis van IGEAN. 

Het resultaat hiervan zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad (periode mei – juni 
2019). 
Artikel 4 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de stand van zaken van het innovatief 
project voor het ontwikkelen van een geïntegreerd klimaatplatform. 
Artikel 5 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het coöperatief zonneproject. 
Artikel 6 
Twee exemplaren van deze beslissing worden aan IGEAN dienstverlening bezorgd. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

33. Lastvoorwaarden voor aanstelling sociale tewerkstelling voor onkruidbestrijding dorpskern 
Sint-Lenaarts - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

Besluit 
Artikel 1 
Het bestek en de raming voor de opdracht “Lastvoorwaarden voor aanstelling sociale tewerkstelling voor 
onkruidbestrijding dorpskern Sint-Lenaarts”, opgesteld door de Groendienst worden goedgekeurd. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De 
raming bedraagt € 111.570,24 excl. btw of € 135.000,00 incl. 21% btw. 
Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
Artikel 3 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget 2019 (mogelijks verlengbaar 2020 - 2021). 
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34. Lastvoorwaarden voor het aanstellen van een sociale werkplaats voor het onderhoud van de 
bermen - zwerfvuil - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 2019/001 

Besluit 
Artikel 1 
Het bestek met nr. 2019/001 en de raming voor de opdracht “Lastvoorwaarden voor het aanstellen van een 
sociale werkplaats voor het onderhoud van de bermen - zwerfvuil”, opgesteld door de Dienst Interne zaken 
worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, 
leveringen en diensten. De raming bedraagt € 123.966,93 excl. btw of € 150.000,00 incl. 21% btw. 
Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
Artikel 3 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in budget 2019. 

35. Lastvoorwaarden voor het bermmaaien - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 
2019/002 

Besluit 
Artikel 1 
Het bestek met nr. 2019/002 en de raming voor de opdracht “Lastvoorwaarden voor het bermmaaien”, 
opgesteld door de groendienst worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten 
voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 99.173,54 excl. btw of 
€ 119.999,98 incl. 21% btw. 
Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
Artikel 3 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in budget 2019. 

36. Bijkomende punten gemeenteraad 

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

personeel 

37. Vacantverklaring van 1 VE Projectverantwoordelijke infrastructuur (B4-5) 

38. Aanvaarding/niet aanvaarding van kandidaten voor consulent jeugd (B1-3) 

39. Verlenging werfreserve voor de functie van administratieve medewerker technische diensten 
(C1-3) 

40. Verlenging werfreserve voor de functie van consulent cultuur (B1-3) 

FINANCIËN 

41. Betalingsmandaten - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de betalingsmandaten van 4 maart 2019 tot en met 8 
maart 2019 voor een bedrag van 335 663,93 euro goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 
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MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

42. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters D.C.W. 

burgerlijke stand 

43. Concessie begraafplaatsen L.LJ - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

cultuur 

44. Toelage 125-jarig bestaan Landelijke Gilde Sint-Lenaarts 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van Landelijke Gilde Sint-Lenaarts voor een 
subsidie voor het 125-jarig bestaan van de vereniging goed.  De subsidie bedraagt 750 euro. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de dienst financiën. 

45. Toelage 125-jarig bestaan Landelijke Gilde Brecht 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van Landelijke Gilde Brecht voor een 
subsidie voor het 125-jarig bestaan van de vereniging goed.  De subsidie bedraagt 750 euro. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de dienst financiën. 

EREDIENSTEN 

46. Toelage - Kerkfabriek H. Man Job - Werken aan de trap in het portaal 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de betaling van de factuur van Schrijn- 
en timmerwerken Vermonden bvba voor een bedrag van 10 369,70 euro, incl. 21 % BTW. 
Artikel 2 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan de kerkfabriek H. Man Job en de dienst financiën. 
  
  
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


