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VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 

1. Verslag voorgaande zitting 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 12 maart 2019 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- dienst mobiliteit: Omwille van enkele ongevallen werd enkele maanden geleden aan AWV de vraag gesteld 
om op de Oostmalsebaan thv afslag naar Igean site een volle witte lijn te trekken zodat hier niet meer 
voorbijgestoken mag worden. Nu laat AWV weten dat dit geen probleem is maar voor de vlotte werking 
moeten we eerst een aanvullend reglement opmaken. Gaat het college hiermee akkoord? CBS: ok voor 
aanvullend reglement. Bekijken wie werken op snelste manier kan uitvoeren.  
Vraag van L. Aerts: 
- Venusstraat: ter hoogte van de Remise is een groot verkeersbord gedraaid, de informatie is niet meer 
leesbaar. Opnemen in de planning, indien het nog niet zou gebeurd zijn. 
Vraag van E. Peeters: 
- Andrélaan: aansluiting op nieuw fietspad ligt in scherpe hoek. CBS: opnemen in de planning 
- Wanneer worden de werken van Telenet op de rotonde Heiken exact gepland? Zijn we zeker dat er geen 
hinder voor het verkeer komt? In principe wordt er geen hinder verwacht. Het gaat over een 
onderboring.  
Vraag van D. De Veuster: 
- Op het einde van de Smederijstraat (KMO - Kloosterveld) kunnen vrachtwagens bij momenten niet keren 
omdat het verbrede straatuiteinde frequent als parking wordt gebruikt. Dit is ter hoogte van Smederijstraat 
12. Het schilderen van lijnen opnemen in de planning van het belijningsdossier. Ondertussen wel een 
parkeerverbod voorzien. Bekijken met Kristine of er een communicatie kan gebeuren naar betrokken 
bedrijf. Werknemers dienen te parkeren op de eigen site. Is het een optie om te werken met een 
geschilderde cirkel op de grond zodat het een rondpunt lijkt? 
Vragen van Ouderenadviesraad via L. Aerts : 
- JDP : kabel stroomvoorziening kerstverlichting Dorpsstraat 20/2V te Sint-Lenaarts : graag kabel tijdelijk 
verwijderen of bevestigen aan de gevel en dit voor het plaatsen van verhuislift (e-mail in bijlage). Er wordt 
contact opgenomen met Unizo. 
- Goorhof : - kraan nieuwe damestoiletten nog steeds niet vervangen (reeds 7 maanden). 
                 - deurkrukken damestoiletten nazien. 
- Goorhof : deurkruk ingang grote zaal. 
- Goorhof : verlichting podium : armatuur verouderd. Is een vervanging in LED mogelijk? 
- Noodverlichting DC 'De Lindeboom' in traphal : nog armaturen te plaatsen. Afspreken of dit uitgevoerd 
wordt door de gemeente of door het OCMW. 
- Blokken rechtzetten gildelokaal Sint-Lenaarts (herhaling). Opnemen in de planning 
- Koelwagen parkhappening: om te reserveren moet men zich richten naar de Vriendenkring 
- Watervoorziening Max Wildiersplein: wat zijn de mogelijkheden?  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

wegendienst 

3. Werken nutsleidingen - Toelating 

Besluit 
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Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de uitvoering van volgende werken in 
verband met nutsleidingen: 
 - Proximus, Lange Nieuwstraat 106, 2000 Antwerpen voor werken in de Schotensteenweg, 2960 Brecht 
volgens dossier JMS 434803/N0001. 
 - Telenet, Safierstraat 5 bus 10B, 2200 Herentals voor werken in Heiken 19, 2960 Brecht volgens dossier 
25034148 op voorwaarde dat bovenstaand advies gevolgd wordt. 
 - Telenet, Safierstraat 5 bus 10B, 2200 Herentals voor werken in Vreugdelaan 24, 2960 Brecht volgens 
dossier 25031307. 
 - Pidpa, Vierselse baan 5, 2280 Grobbendonk voor werken in de Molenstraat, 2960 Brecht volgens dossier 
D-19-458. 
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de bovengenoemde nutsmaatschappij(en) en de dienst mobiliteit. 

4. Weg- en rioleringswerken sociaal woonproject "Molenstraat" - Verslag werfvergadering nr. 5 
d.d. 7 maart 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van werfvergadering nr. 5 
van Groep Infrabo N.V.  van 7 maart 2019 m.b.t. de weg- en rioleringswerken voor het aanleggen van de 
publieke ruimte voor het sociaal woonproject "Molenstraat". 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen 

5. Monitoring oppervlaktewater 2018 – aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de resultaten van de wateronderzoeken 
uitgevoerd in 2018. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om de monitoring op oppervlaktewater verder te 
zetten in 2019. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Technische Dienst, Igean en Pidpa. 

6. Monitoring afvoerleiding Vaartlaan 2018 – aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de resultaten van de wateronderzoeken 
uitgevoerd in 2018.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Technische Dienst en Pidpa (HidroRio). 

omgevingsvergunningen 

7. OMV2019/28 - Omgevingsvergunning - Vogelzang 13 -  Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek. 
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8. OMV2018/295 - Omgevingsvergunning - Mieksebaan zn -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor aanvraag grondwaterwinning in 
Mieksebaan zn te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie A 290 R aan Dirk Covens namens COVENS LV 
gevestigd te Brasschaatbaan 10 te 2960 Brecht mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
 
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. 
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 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. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
 
Milieuvoorwaarden 
De algemene en secotrale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
 
Bijzondere voorwaarden: 
- 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. 
- - 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.  
- 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. 
- Indien het opgepompte water gebruikt wordt voor beregening in open lucht in de maanden juli, augustus en 
september, dan is dit slechts toegelaten van 17u 's avonds tot 10u 's morgens. 

  
 

Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor een termijn tot 10 jaar vanaf datum van dit besluit.  

9. OMV2018/301 - Omgevingsvergunning - Tilburgbaan 49 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het creëren van een tandartspraktijk als 
complementaire functie in een vergunde woning in Tilburgbaan 49, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 3) 
sectie N 446 W aan dhr. Pieter De Schepper en mevr. Sophie Havelaerts wonende te Tilburgbaan 49 te 
2960 Brecht mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
  
-De bestaande vergunde verhardingen dienen geherorganiseerd te worden om de nodige toegangen 
en parkeerplaatsen te voorzien conform de gemeentelijke parkeerverordening en het advies van 
Toegankelijkheid. De oppervlakte aan verhardingen mag niet vergroten. 
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-Deze beslissing omvat geen vergunning voor het bijgebouw rechts achteraan op het perceel. De 
regularisatie van dit bijgebouw werd in een eerdere beslissing geweigerd (sv2017/271). 
 
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Brandweer dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
  
De voorwaarden opgenomen in het advies van het 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 Inter 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. 
- 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 
 
Milieuvoorwaarden 
- De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd.  
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.  

10. OMV2018/311 - Omgevingsvergunning - Tilburgbaan 72 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor verbouwen van een eengezinswoning in 
Tilburgbaan 72 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 24 F4 aan mevrouw Birgitta Victoire A.  Homblé 
wonende te Tilburgbaan 72 te 2960 Brecht mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
-Deze beslissing omvat geen vergunning voor het omvormen van de vergunde garage tot bureau en 
dressing. 
-Deze beslissing omvat geen vergunning voor het tuinhuis links achteraan op het perceel. 
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- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade en 
hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- 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. 

11. OMV2018/317 - Omgevingsvergunning - Handelslei 2 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1:  
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor de uitbating van een horecazaak en het 
plaatsen van zaakgebonden reclame in Handelslei 2 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 128 F3 
aan mevrouw Sara Mattheussens met als adres Handelslei 2 te 2960 Brecht en Wesley Steurs met als adres 
Iepenlaan 2 te 2960 Brecht, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
 
Stedenbouwkundige voorwaarden 
- 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.  
- Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be 
 
Milieuvoorwaarden 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd.  
Bijzondere voorwaarden: 
- Lozingsvergunning: 
Binnenbrengen jaarrekening waterfactuur zodra beschikbaar. 
(Bij een waterverbruik onder de 600 m3 per jaar is rubriek 3.2.2.a niet van toepassing, derhalve is deze 
rubriek zonder voorwerp indien zou blijken uit de verbruiksfactuur dat er minder opgenomen werd.) 
  
- Muziekactiviteiten CAT. 1 
Horecagelegenheden (café, brasserie, taverne, ... met categorie 1 muziekactiviteiten)   
 
Algemeen hinderbeheersing    
-aan alle uitgangen een sas of dubbele uitgang voorzien die dienstig is als geluidsremmer voor wat betreft 
de muziekuitstoot naar buiten toe 
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-ramen en deuren gesloten houden vanaf 22u    
-muziek op het terras en/of in de tuin afzetten om 22u    
-staking van alle openluchtactiviteiten om 24u middernacht, alsook terrasgebruik   
-verplicht sluitingsuur om 24u   
-alle vormen van muziek mogen niet hinderlijk zijn voor de buurt     
-bezoekers actief aansporen tot stilte en veilig rijgedrag   
 
Voor het organiseren van openbare danspartijen en/of evenementen in open lucht is vooraf toelating van het 
schepencollege vereist.  
 
Geluidsbeperkingen:  
-Het maximale geluidsniveau is vastgelegd bij besluit van de Vlaamse Regering van 17/02/2012 (vlarem II) 
houdende maximum 85 dbA LAeq,15 min . 
-De normen in de buurt conform Vlarem II artikel 6.7.4 blijven onverminderd van kracht. 
-Continue bewaking en zelfcontrole van het geluid : Het gebruik van een geluidsbegrenzer of eenvoudige 
geluidsmeter is verplicht. 
-Het verschil tussen de gemeten C-filter en A-filter mag maximaal 15 dB bedragen. 
 [db(C) - dB(A) < 15 dB] 
 
Afwijkingen muziekactiviteiten > 85 dbA (toelating voor een muziekactiviteit categorie 2 of 3):  
-Het inrichten van muziekactiviteiten boven de 85 dbA is enkel toegestaan mits occasioneel karakter, 
bijzondere gelegenheid en maximum 2 keer per maand én 12 keer per jaar. 
-Er is steeds een voorafgaandelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen vereist. Deze 
toelating geldt als afwijking op de geluidsnorm van categorie 1. De exploitant dient zelf aan te geven welke 
muziekcategorie hij wenst en zal de daarbij horende flankerende maatregelen zoals bepaald in de 
individuele toelating en vlarem II moeten naleven zoals het gebruik van een meetinstallatie ter zelfcontrole, 
bewaren van meetgegevens ter controle, uitdelen oordopjes etc.   
-In alle overige gevallen is een melding klasse 3 (muziekcategorie  2 tot 95 dbA) of vergunningsaanvraag 
klasse 2 (muziekcategorie  3 tot 100 dbA) vereist.   
 
De bovenstaande voorwaarden werden opgelegd om eventuele hinder naar de buurt toe te beperken, de 
(nacht)rust van de omwonenden te beschermen en het welzijn van de zaalbezoekers te garanderen. Bij niet-
naleving kunnen ambtshalve en te allen tijde bijkomende bijzondere voorwaarden opgelegd worden. 
 
Verplichte naleving van de bovenstaande voorwaarden zonder afbreuk te doen aan de bepalingen rond 
burenhinder vervat in het gemeentelijke politiereglement (GAS, afdeling 6 lawaaihinder) of Burgerlijk 
Wetboek (BW 544 - 1382 - 1383). 
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.  

12. OMV2018/320 - Omgevingsvergunning - Molenheiken 36 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor slopen en herbouwen van een 
zonevreemde woning en slopen van een serre in Molenheiken 36 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie 
D 840 B aan dhr. Tijs Grootjans en mevr. Lieve Meyvis wonende te Lessiusstraat 75 te 2960 Brecht mits 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
-Het bijgebouw rechts naast de woning dient ongewijzigd behouden te blijven. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van het 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 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. 
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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 
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 4.190 l (min. 3.882 l) en een oppervlakte van 6,23m² (min. 6,21m²). 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 
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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.  
- 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. 

13. OMV2018/341 - Omgevingsvergunning - Hoogstraatsebaan 50 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een woning met 
tuinberging in Hoogstraatsebaan 50 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie B 597 A2 en (afd. 4) sectie B 
597 B2 aan de heer Tom Van Dievoort wonende te Houtstraat 74 te 2960 Brecht mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden: 
-Het zadeldak dient het gabarit van de aanpalende woning links te volgen. 
-De wachtgevel rechts en andere vrijblijvende geveldelen van de woning dienen volwaardig en 
kwalitatief afgewerkt te worden met een duurzaam materiaal (geen snelbouwsteen).  
-De zijgevels van het bijgebouw op de perceelsgrenzen dienen volwaardig en kwalitatief afgewerkt te 
worden met een duurzaam materiaal (geen snelbouwsteen). 
-Naar aanleiding van het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer dient het perceel (met 
uitzondering van de toerit) afgeschermd te worden van het openbaar domein door middel van een 
niet overrijdbare afscheiding. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van het Agentschap Infrastructuur - Wegen en Verkeer dienen 
strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de 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.) 
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-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 3000 liter (min. 1845,50 liter) en een oppervlakte van 6,594m² (min. oppervlakte: 4,09 m2). Deze 
installatie maakt het insijpelen van het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse 
Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Ontwikkelingsvoorwaarden in "effectief overstromingsgevoelig gebied":  
Naleving richtlijnen  terug te vinden de brochure 'overstromingsveilig bouwen en wonen':  
Bij ophoging voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de gebouwen kan in combinatie met afgraving dieper op het 
perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel overstroombare 
kruipkelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water. 
Adaptief bouwen / voorzorgsmaatregelen ifv waterschade: 
- het vloerpeil van de gebouwen moet voldoende hoog liggen om overstromingsveilig te zijn - er mag geen 
ruimte voor water verloren gaan, noch in oppervlakte, noch in volume. Indien het perceel deels word 
opgehoogd moet de ingenomen ruimte voor water gecompenseerd worden  
- er mogen geen ondergrondse kelders worden gebouwd behoudens overstroombare (kruip)kelders 
- er mogen geen ondergrondse stookolietanks worden aangelegd 
- de infiltratievoorziening wordt bij voorkeur bovengronds en boven het grondwaterniveau aangelegd  
- er mogen geen afsluitingen worden aangebracht die het perceel afsluiten van water 
- de hemelwaterput moet beschermd worden tegen instromend overstromingswater d.m.v. waterdichte en 
verankerde deksels 
-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 
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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. 

14. OMV2018/343 - Omgevingsvergunning - Welkomstraat 64 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het slopen van de bestaande 
constructies en het bouwen van een woning in Welkomstraat 64 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 
738 L4 aan Jimmy Oomen wonende te Koningin Fabiolalaan 14 te 2990 Wuustwezel mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden: 
- De niet strikt noodzakelijke verhardingen bedragen 41m² en dienen herleid te worden naar 26,20m². 
  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering: Aangezien de betreffende bouwaanvraag zich 
situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op een zuiveringsinstallatie (centraal 
gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw reglementair te worden aangesloten 
op de bestaande riolering. 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat met een inhoud van minimaal 1.000 l voor 1 tot 4 inwoners: Een septische put is verplicht 
aan te leggen in het collectief te optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet 
hierop aangesloten worden. In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal gebied of 
collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in dat geval 
wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, het grijs 
water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
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• 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 3000 liter (min. 625,00 liter) en een opp. van 6,59 m2 (min. 1,00 m2). 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.  
- 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. 
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- 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. 

15. OMV2019/8 - Omgevingsvergunning - Eendrachtslaan 10 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het uitbreiden van een bestaande 
woning door het bouwen van een uitbreiding op de eerste verdieping in Eendrachtslaan 10 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 1) sectie M 65 S15 aan de heer André Proost wonende te Eendrachtslaan 10 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. 
- 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”) 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist.  

16. OMV2019/31 - Omgevingsvergunning - Groot Schietveld -  ongunstig advies aan deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft ongunstig advies voor het exploiteren van een 
kleitargetschietstand en het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen in Groot Schietveld zn te Brecht 
op de percelen afdeling 1, sectie A, perceelnrs.: 20A, 26C, 24A, 25A en te Brasschaat op het perceel 
afdeling 1, sectie B, perceelnr.: 255B aan de heer Luc Michielssen en mevrouw Miranda Lambrecht 
wonende te Leopoldslei 62 te 2930 Brasschaat.   

17. OMV2018/273- Omgevingsvergunning - Eester 9 - Aktename besluit Deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van 28 februari 
2019. 
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omgevingsmeldingen 

18. OMV2019/56 - Omgevingsmelding - Vlierbeslaan 24 -  Aktename melding stedenbouwkundige 
handelingen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door Ines Buytaert 
wonende te Turnhoutsebaan 392 te 2970 Schilde voor het regulariseren van een aangebouwde veranda  voor 
een perceel gelegen te Vlierbeslaan 24 te 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 50 D10.  
Artikel 2 
De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de 
meldingsakte.  

19. OMV2019/59 - Omgevingsmelding - Lessiusstraat 34, 36, 38 en 40 -  Aktename melding 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
plaatsen van een hoogspanningscabine inrichting gelegen te 2960 Brecht, Lessiusstraat40, kadasternummer 
(afd. 3) sectie D 104 D4 
 aan Fluvius System Operator wonende/gevestigd te Brusselsesteenweg 199  te 9090Melle  
Artikel 2  
Er wordt akte genomen voor onbepaalde duur.  
Artikel 3 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd.  

omgevingsberoepen 

20. OMV2018/150 - Omgevingsvergunningen - Dorpsstraat 2 - hoorzitting beroep 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de datum van de hoorzitting voor het beroep 
tegen het besluit van het College van burgemeester en schepenen van 15 oktober 2018. 
Artikel 2  
Het college beslist om zich niet te laten vertegenwoordigen op deze hoorzitting. 
Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provincie en de dienst omgeving. 

integrale veiligheid 

21. Integrale veiligheid – Kuubsvat te Brecht, Brasschaatbaan 10 – KLJ Overbroek op 29 maart 
2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan KLJ Overbroek om 
Kuubsvat in te richten op 29 maart 2019 te Brecht, Brasschaatbaan thv huisnummer 10. 
  
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. 
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-       het verschil tussen de gemeten C-filter en A-filter mag maximaal 15 dB bedragen [db(C) - dB(A) < 15 
dB]. 
-       kosteloos en duidelijk zichtbaar gehoorbescherming aanbieden. 
-       inrichten niet voor publiek toegankelijke zone van minimaal 2m aan alle geluidskasten. 
-       de duur van de muziekactiviteit is beperkt tot 4uur met een gradueel afbouwen vanaf 3u met 10dbA. 
Verplichte naleving van de bovenstaande voorwaarden zonder afbreuk te doen aan de bepalingen rond 
burenhinder vervat in het gemeentelijke politiereglement (GAS) of Burgerlijk Wetboek. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de organisatoren, de lokale politie en de brandweer. 

22. Integrale veiligheid – Dansweekend te Brecht, Sporthal de Ring, Ambachtslaan 7 – Dancarta 
op 31 mei, 1 en 2 juni 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan Dancarta om een 
dansweekend in te richten op vrijdag 31 mei, zaterdag 1 juni en zondag 2 juni 2019 te Brecht, Ambachtslaan 
7.  
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. 

23. Integrale veiligheid – DJ’s Like to Party - KLJ Sint-Lenaarts te Brecht, Kloosterstraat 17 op 20 
juli 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan KLJ Sint-Lenaarts om de 
tentfuif DJ’s Like to Party in te richten op 20 juli 2019 te Brecht, Kloosterstraat 17. 
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. 

mobiliteit 

24. Tijdelijk politiereglement - kermis en jaarmarkt Brecht-centrum op 21 en 22 april 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om : 
-       Vanaf woensdag 17 april 2019 om 08.00 uur tot maandag 22 april 2019 om 22.00 uur parkeren van 
voertuigen te verbieden op volgende plaatsen: het Schoolplein, het gedeelte van de Heiakker tussen de 
Schoolstraat en de Potterij, de parking voor de school, de parking op de grasdals, de parking achter Van 
Hooydonck en de parking achter het oude gemeentehuis. Het parkeerverbod geldt niet voor de kermis- en 
marktkramers.  Het parkeerverbod wordt minimum 24 uur op voorhand geplaatst. 
-       Op woensdag 17 april 2019 van 08.00 uur tot 12.00 uur parkeren van voertuigen te verbieden op de 
Gemeenteplaats voor wat betreft de parkeerhavens voor handelszaak Van Ballaert. 
-       Vanaf woensdag 17 april 2019 om 08.00 uur tot maandag 22 april 2019 om 22.00 uur parkeren van 
voertuigen te verbieden in de Waterhoevelaan ter hoogte van het kerkhof. Het parkeerverbod geldt niet voor 
de voertuigen van de kermiskramers. 
-       Vanaf zaterdag 20 april 2019 om 07.00 uur tot dinsdag 23 april 2019 om 18.00 uur parkeren van 
voertuigen te verbieden op de Gemeenteplaats, de parkeerhavens tussen de waterpartij en huisnummer 23. 
-       Vanaf woensdag 17 april 2019 om 08.00 uur tot maandag 22 april 2019 om 22.00 uur alle verkeer te 
verbieden in het gedeelte van de Heiakker vanaf de Schoolstraat tot aan de paaltjes voor de 
Waterhoevelaan.  Het verkeer van de bewoners van de achter gelegen wijk wordt omgeleid via de 
Waterhoevelaan. De bewoners worden hiervan per brief verwittigd. 
-       Vanaf zondag 21 april 2019 om 18.00 uur tot maandag 22 april 2019 om 18.00 uur parkeren van 
voertuigen te verbieden op de Gemeenteplaats, de parkeerplaatsen voor het postgebouw. 
-       Op zondag 21 april 2019 van 14.00 uur tot 22.00 uur alle verkeer te verbieden in het gedeelte van de 
Schoolstraat dat gelegen is tussen huisnummers 19 en de Lessiusstraat, het gedeelte van de 
Gemeenteplaats dat gelegen is tussen huisnummer 9 en het Schoolplein. Het parkeren zal eveneens 
verboden worden. 
-       Op maandag 22 april 2019 van 06.00 uur tot 16.00 uur het parkeren van voertuigen te verbieden in de 
Biest, het gedeelte van de Lessiusstraat dat gelegen is tussen de Biest en Waterhoevelaan, de 
parkeerplaatsen in de Sint-Michielsweg, het gedeelte van de Schoolstraat dat gelegen is tussen huisnummer 
19 en de Lessiusstraat, het Schoolplein, de Mudaeusstraat en de Gemeenteplaats. Het verkeer wordt op 
deze plaatsen verboden van 06.00 uur tot 16.00 uur. 
-       Op maandag 22 april 2019 van 16.00 uur tot 22.00 uur het parkeren van voertuigen te verbieden in het 
gedeelte van de Schoolstraat dat gelegen is tussen het huisnummer 19 en de Lessiusstraat, het Schoolplein 
en op het gedeelte van de Gemeenteplaats van huisnummer 9 tot het oude gemeentehuis. Het verkeer van 
voertuigen wordt er eveneens verboden. 
-       Op maandag 22 april 2019 van 16.00 uur tot 18.00 uur het parkeren van voertuigen te verbieden op de 
Gemeenteplaats. Het verkeer van voertuigen wordt er eveneens verboden. 
-       Op maandag 22 april 2019 tussen 06.00 uur en 22.00 uur enkel plaatselijk verkeer toe te laten in de 
Schoolstraat dat gelegen is tussen huisnummer 19 en de Museumstraat. 
-       Van woensdag 17 april 2019 om 08.00 uur tot maandag 22 april 2019 om 22.00 uur het parkeren en 
stilstaan van voertuigen te verbieden in de Waterhoevelaan en de voetweg die de verbinding geeft naar de 
Heiakker. 
-       Op maandag 22 april 2019 van 06.00 uur tot 16.00 uur het eenrichtingsverkeer in de Hendrik 
Schoofsstraat op te heffen. 
-       Een passende wegomlegging zal aangeduid worden. 
-       De maatregelen zijn niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten en voertuigen 
gebruikt door marktkramers en kermiskramers.  
Artikel 2  
De gemeentelijke diensten zullen instaan voor het plaatsen en verwijderen van de signalisatie alsook het 
verwijderen van het paaltje tussen het Gemeentepark en de Lange Pad, het verwijderen van het paaltje 
tussen Waterhoevelaan en Heiakker, de fietsrekken aan KBC en CM, zitbanken en plantenbakken rond de 
waterpartij op Gemeenteplaats en het afdekken van het eenrichtingsverkeer in de Hendrik Schoofsstraat. 
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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. 

25. Signalisatievergunningen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor het plaatsen van signalisatie op de 
openbare weg aan : 
- De aanvrager om op zaterdag 16 maart 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
te Brecht, Kattenhoflaan thv nr. 76 – inname berm en fietspad voor verhuiswagen 
- De aanvrager om van 8 april 2019 tot en met 21 april 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Brugstraat 179 : inname voetpad voor plaatsen 
stelling – parkeerverbod voor hoogtewerker 
- De aanvrager om van 15 april 2019 tot en met 19 april 2019 (verlenging) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van  Fluvius (ref. 20255912) te Brecht, Ebeslaan 
- aanleg leidingen voor Fluvius – werken in de berm 
- De aanvrager om van 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 1 april 2019 tot en met 8 april 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen 
uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20260752) te Brecht, Gasthuisstraat – Domein sociale 
appartementen – aanleg leidingen voor Fluvius - werken in voetpad 
- De aanvrager om van 22 maart 2019 tot en met 25 maart 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Brugstraat 92: parkeerverbod voor het plaatsen van 
container 
- De aanvrager om van 22 maart 2019 tot en met 27 maart 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Larkendreef 47: plaatsen van container op de 
rijbaan  

26. Streekplatform Voorkempen - vertegenwoordiging stuurgroep 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om Eline Peeters, schepen van mobiliteit, te 
mandateren als vertegenwoordiger in de stuurgroep van het Streekplatform Voorkempen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan Igean Milieu en Veiligheid. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

27. Lastvoorwaarden opmaak masterplan nieuwe site GBS De Sleutelbloem - Van Pulstraat - 
begeleiding procedure 

Besluit 
Artikel 1 
Het bestek met nr. 2019/005 van 15 maart 2019 en de raming voor de opdracht “Lastvoorwaarden opmaak 
masterplan nieuwe site GBS De Sleutelbloem - Van Pulstraat - begeleiding procedure”, 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 € 80.000,00 excl. btw of € 96.800,00 
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. 
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Artikel 4 
Het krediet (2019/2140000/6/0610) zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging. 

secretariaat 

28. Aanstelling bureau - Juridisch - Financieel advies - Tennis De Merel 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de aanstelling van Charlier Consult 
BVBA, Kalkhoevestraat 30 bus 1 te 8790 Waregem voor een bedrag van 3.250, exclusief BTW (uurtarief 175 
euro, exclusief BTW) voor het opmaken van een juridisch en financieel advies voor het dossier tennis in 
domein De Merel. 
Artikel 2 
Dit budget wordt voorzien in het budget 2019 op budgetcode 2019/6151030/1/0110. 

29. Bezetting ter bede Merelhuisje 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de ontwerpovereenkomst "bezetting ter bede" voor het 
Merelhuisje goed .  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst gebouwen, de financiële dienst, de 
sportdienst en de VZW De Merel. 

personeel 

30. Afsluiting selectieprocedure zonder kandidaten en aanleg werfreserve voor de functie van 
technisch assistent-schrijnwerker (D1-3) 

31. Aanstelling halftijdse contractuele consulent sport (B1-3) 

32. Aanleg werfreserve voor de functie van consulent sport(B1-3) 

FINANCIËN 

33. Betalingsmandaten - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de betalingsmandaten van 11 maart 2019 tot en met 15 
maart 2019 voor een bedrag van 655 022,24 euro goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

34. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - D.W. en kinderen V.C. en V.L. 

35. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - V.D. 

burgerlijke stand 

36. Concessie begraafplaatsen  M.L.C.  - Besluit 
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37. Concessie begraafplaatsen  P.V.D.H.  - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

38. 75 jaar Bevrijding WOII toelating activiteiten 

Besluit 
Artikel 1 
Het College van Burgemeester en Schepenen verleent toelating voor volgende activiteiten in het kader van 
de herdenking van 75 jaar Bevrijding WOII: 

 opstarten werkgroep met o.a. Wally Schoofs (expert) en oud strijdersverenigingen voor uitwerking 
programma. 

 uitwerken van infobord 'frontlinie Kloosterstraat' i.s.m. Provincie Antwerpen en Liberation Route 
Europe. 

 samenwerking vragen aan scholen, dienstencentra, IKO, handelaars. 

 passage en 1 uur halte van bevrijdingscolonne (Belgisch Leger  i.s.m. WHI) in Brecht centrum op 
weg van Brasschaat naar Turnhout op 10/09/19 met aansluitende tentoonstelling en activiteit op de 
Gemeenteplaats.  

Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Dienst Vrije Tijd-Toerisme  

MENS - BLIBLIOTHEEK 

39. Aankoop meubilair- bibliotheek Sint-Lenaarts 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de aankoop van: 

  9 boekentrog op wielen (capaciteit 400 stuks)  bij de firma Procos voor een bedrag van 4068 euro 
(exclusief BTW).  

  6 boekentrog midi laminaat (bouwpakket)  bij de firma SBNL-Schulz voor een bedrag van 2958 euro 
(exclusief BTW). 

Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de bibliotheek en de financiële dienst 

WELZIJN 

40. Charter gezonde gemeente 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen beslist om het Charter voor een gezonde gemeente te 
ondertekenen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst Welzijn 

EREDIENSTEN 

41. Kerkraad Sint-Michiel - Verslag van de kerkraad van 4 maart 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de kerkraad van Sint-Michiel 
van 4 maart 2019.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Michiel.  
 
  
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


