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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 19 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 D. De Veuster 
- dossier  Bosbesdreef en aanpalende straten: vraag van de bewoners om in de Bosbesdreef een tweede 
verkeersdrempel aan te leggen. Het college vraagt advies aan TD en dienst mobiliteit om te 
onderzoeken waar er een tweede snelheidsremmer kan komen in de Bosbesdreef. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

3. Planning technische dienst - aktename 

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

groendienst 

4. Kapvergunning Weymoutlaan 6 

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

5. Kapvergunning Pijlstraat 5 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
1 abeel mits heraanplant van 1 streekeigen hoogstamboom met plantmaat 16/18.                      . 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 

6. Teruggave borg kapvergunning Kerklei 15-17 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het advies van de groendienst met betrekking 
tot hogervermelde kapvergunning. 

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen van dinsdag 26 maart 2019 
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Aan de financieel directeur van de gemeente wordt de opdracht gegeven om de borgsom (€ 150) volledig 
terug te betalen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de groendienst en de 
aanvrager. 

wegendienst 

7. Werken nutsleidingen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de uitvoering van volgende werken in 
verband met nutsleidingen: 
- Proximus, Lange Nieuwstraat 106, 2000 Antwerpen voor werken in de Eikenlei, 2960 Brecht volgens 
dossier JMS 434863/N0001. 
- Telenet, Safierstraat 5 bus 10B, 2200 Herentals voor werken t.h.v. Eester 1, 2960 Brecht volgens dossier 
25033011. 
- Pidpa, Vierselse baan 5, 2280 Grobbendonk voor werken in de Kempendries, 2960 Brecht volgens dossier 
D-22-155. 
- Pidpa, Vierselse baan 5, 2280 Grobbendonk voor werken in de Pothoek, 2960 Brecht volgens dossier D-
24-821. 
- Pidpa, Vierselse baan 5, 2280 Grobbendonk voor werken in de Akkerweg, 2960 Brecht volgens dossier D-
21-205. 
 
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de bovengenoemde nutsmaatschappij(en) en de dienst mobiliteit. 

8. Werken nutsleidingen - Melding 

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

9. Weg- en rioleringswerken sociaal woonproject "Molenstraat" - Verslag werfvergadering nr. 6 
d.d. 14 maart 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van werfvergadering nr. 6 
van Groep Infrabo N.V.  van 14 maart 2019 m.b.t. de weg- en rioleringswerken voor het aanleggen van de 
publieke ruimte voor het sociaal woonproject "Molenstraat". 

gebouwen 

10. Ontmoetingscentrum Sint Lenaarts Van Roey NV - Bijakte 43 + bijakte 43A + bijakte 43B: 
schilderen middenspanningscabine. 

Besluit 
Artikel 1 
De  nieuwe bijakte 43B met verrekening voor kleuren middenspanningscabine voor het ontmoetingscentrum 
Sint-Lenaarts wordt niet goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen voor een totale 
meerprijs van 1.848,00€ euro exclusief btw. Er worden geen schilderwerken uitgevoerd. 
 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan dienst gebouwen en de financiële dienst. 
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11. Ontmoetingscentrum Sint Lenaarts Van Roey NV - Proces Verbaal van Voorlopige Oplevering 
van bouwwerken. 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van proces verbaal van voorlopige oplevering voor 
het bouwen van een nieuw ontmoetingscentrum te Sint-Lenaarts. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan dienst gebouwen en de financiële dienst. 

12. Aankoop sleutelkluizen 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft haar goedkeuring aan de offerte van Safehouse voor het 
leveren van 17 sleutelkluizen voor een bedrag van 5.095,13 euro inclusief btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan dienst gebouwen en aan de financieel beheerder. 

13. Pastorij Sint-Job-in-'t-Goor: Elektriciteitswerken: Proces Verbaal voorlopige oplevering. 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van proces verbaal van voorlopige oplevering voor 
de uitvoering van alle elektriciteitswerken door Van Den Broeck bvba voor een bedrag van 16.768,68 euro 
exclusief btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan dienst gebouwen en financiële dienst. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen 

14. Aanvraag schrapping risicogrond - Abdijlaan 5 

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 Abdijlaan zn met als kadastrale nummer, 2e afd, sectie 
K, nummer 57T4.  
Het perceel kan als risico-grond geschrapt worden uit de gemeentelijke inventaris.  
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de aanvrager en OVAM. 

omgevingsvergunningen 

15. OMV2019/19 - Omgevingsvergunning - Veldstraat 2-6 (hoek Wemersweg) -  Openbaar 
onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek van 29/03/2019 tot en met 29/04/2019.  

16. OMV2019/51 - Omgevingsvergunning - Heiken 71 -  Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek.  
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17. OMV2018/309 - Omgevingsvergunning - Vorsenkwaak 9 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het regulariseren van de inplanting van 
de woning in Vorsenkwaak 9 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 35 Z12 aan mevrouw Femke 
Bartholomeeusen wonende te Eikenlei 2 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. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 
- 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. 

18. OMV2018/316 - Omgevingsvergunning - Kerkstraat 91 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning 
met een bijgebouw in de achtertuin in Kerkstraat 91 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 218 N aan 
mr en mevr. Bert en Annemie Aernouts - Jacobs wonende te J.Cardijnlaan 14B te 2960 Brecht mits voldaan 
wordt aan volgende voorwaarden: 
De niet strikt noodzakelijke verhardingen dienen gereduceerd te worden tot een maximale 
oppervlakte van 49,45m².  Bijgevolg dient er 44m² verharding minder voorzien te worden. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Dienst Wegen 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 (als dat nog niet zou zijn uitgevoerd). 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat met een inhoud van minimaal 1.000 l voor 1 tot 4 inwoners: Een septische put is verplicht 
aan te leggen in het collectief te optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet 
hierop aangesloten worden. In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal gebied of 
collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in dat geval 
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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 infiltratie-/buffervoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk 
conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratie-/buffervoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een bufferzone (conform het plan) met inhoud 
van 7500 liter (min. 5300 liter) en een oppervlakte conform de Hemelwaterverordening. 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. 
-De overwelving van de baangracht wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de geldende 
gemeentelijke verordening inzake het overwelven van baangrachten en conform het advies van de 
Wegendienst en/of rioolbeheerder Pidpa. 
- 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 
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van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

omgevingsmeldingen 

19. OMV2019/67 - Omgevingsmelding - Schippersdreef 7 -  Aktename melding klasse 3 

Besluit  
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
uitbating cafetaria Het Merelhuisje inrichting gelegen te 2960 Brecht, Schippersdreef7, kadasternummer 
(afd. 1) sectie M 69 N aan Tom Lauryssen wonende/gevestigd te Oud-Dorpsstraat 49  te 2990 Wuustwezel 
Artikel 2   
Er wordt akte genomen voor onbepaalde duur.  
Artikel 3 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
 
bijzondere voorwaarden: 
- De lopende aktenames worden opgeheven vanaf de realisatie van de verandering 
 
- Keuringsattest:  
De exploitant dient binnen een termijn van 3 maanden een nieuw keuringsattest te bezorgen mbt de 
mazouttank(en), waaruit blijkt dat deze houder beschikt over een groen label en verder kan worden 
geëxploiteerd. 
 
- 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 
-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 3 uur in afwijking van het gemeentelijke politiereglement   
-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.   
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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).  

20. OMV2019/68 - Omgevingsmelding - Eikenlei zn -  Aktename melding klasse 3 

Besluit  
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
bronbemaling bij bouwwerf inrichting gelegen te 2960 Brecht, Eikenlei zn , kadasternummer (afd. 5) sectie A 
11 F4 aan Van Velthoven wonende/gevestigd te Hofdreef 5  te 2990 Loenhout  
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. 

21. OMV2019/75 - Omgevingsmelding - Willem Elsschotlaan/Felix Pacquéelaan/Gerard 
Walschaplaan/Hugo Clauslaan -  Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
werf wegeniswerken inrichting gelegen te 2960 Brecht, Willem Elsschotlaan/Felix Pacquéelaan/Gerard 
Walschaplaan/Hugo Clauslaan zn , kadasternummer (afd. 4) sectie D 27 G3 aan Artem wonende/gevestigd 
te Zandbergen 6  te 2480Dessel  
Artikel 2  
Er wordt akte genomen voor onbepaalde duur.  
Artikel 3 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

22. OMVV 2019/7 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Albertdreef 22 - Openbaar onderzoek 
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Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek. 

23. OMVV2018/9 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Mieksebaan/Koekoeksdreef - 
Afleveren attest 

Besluit 
Artikel 1 
Aan notariaat Bracke, Eikenlei 1, 2960 Brecht wordt een attest afgeleverd waarin het college van 
burgemeester en schepenen verklaart dat de verkavelaar m.b.t. de verkaveling gelegen te Mieksebaan 
kadastraal gekend als (afd. 1) sectie A 329 Z11, waarvoor vergunning verleend werd op 24/12/2018 aan de 
heer Francis Karel Koyen wonende te Eyndovensteenweg 124 te 2960 Brecht met kenmerk omgevingsloket 
OMV_2018123659 en gemeentelijk dossiernummer OMVV2018/9 aan alle in de verkavelingsvergunning 
opgelegde voorwaarden heeft voldaan en dat de percelen welke van deze verkaveling deel uitmaken als 
bouwgrond mogen verkocht worden. 

24. OMVV2018/6 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Hoogstraatsebaan/Vondel - Afleveren 
attest 

Besluit 
Artikel 1 
Aan notariaat De Sadeleer, Gasthuisstraat 27, 2960 Brecht wordt een attest afgeleverd waarin het college 
van burgemeester en schepenen verklaart dat de verkavelaar m.b.t. de verkaveling gelegen te 
Hoogstraatsebaan-Vondel zn kadastraal gekend als (afd. 4) sectie B 521 Y, waarvoor vergunning verleend 
werd op 17/12/2018 aan Kris  Mintjens wonende te Antwerpsesteenweg 209 te 2390 Malle met kenmerk 
omgevingsloket OMV_2018090164 en gemeentelijk dossiernummer OMVV2018/6 aan alle in de 
verkavelingsvergunning opgelegde voorwaarden heeft voldaan en dat de percelen welke van deze 
verkaveling deel uitmaken als bouwgrond mogen verkocht worden. 

omgevingsberoepen 

25. 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 
College wenst volgend standpunt in te nemen: er dienen maximaal maatregelen genomen te worden om 
inkijk te voorkomen. 
Artikel 4  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provincie en de dienst omgeving. 

26. OMV2018/275 - Omgevingsvergunning – Hoogstraatsebaan 103 - Beroep 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het beroep tegen het besluit van het college 
van burgemeester en schepenen van 22/01/2019. 
Artikel 2 
Het college behoudt de motivatie die werd gegeven voor de beslissing van 22/01/2019 en acht het niet nodig 
om een bijkomend standpunt in te nemen. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provincie en de dienst omgeving. 

overdrachten 
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27. OMV2019/3 - melding van overdracht - Brasschaatbaan 8 -  Aktename 

Besluit  
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding van overdracht voor een 
paardenfokkerij inrichting gelegen, Brasschaatbaan 8 te 2960 Brecht, met het oog op de overdracht met 
toekenning van verantwoordelijkheden van een vergunning op naam van BEEVERS SPORT HORSES bvba 
wonende/gevestigd te Brasschaatbaan 8 te 2960 Brecht en Francis de Bruyn wonende/gevestigd te 
Brasschaatbaan 8A, kadasternummers (afd. 1) sectie A 266 B2, (afd. 1) sectie A 266 E2 en (afd. 1) sectie A 
266 D2 
 
De volledige inrichting is voortaan vergund voor: 
- 9.4.3.c.1: stalplaatsen voor 98 paarden 
- 15.1.1: stallen van 7 bedrijfsvoertuigen en/of aanhangwagens 
- 17.3.2.1.1.1.b: de opslag van 2 ton mazout (tankinhoud: 2.400 liter) 
- 6.5.1: een brandstofverdeelslag op de mazouttank van 2.400 liter 
- 28.2.c.1: opslag van 870 m³ dierlijke mest  
- 53.8.2: een grondwaterwinning met een max debiet van 5m³/dag en 1.750 m³/jaar  
  
De exploitant Beevers Sport Horses bvba is verantwoordelijk voor volgende inrichtingen en activiteiten: 
- 9.4.3.c.1: stalplaatsen voor 33 paarden- 17.3.2.1.1.1.b: de opslag van 2 ton mazout (tankinhoud: 2.400 
liter) 
 - 6.5.1: een brandstofverdeelslag op de mazouttank van 2.400 liter 
- 28.2.c.1: opslag van 560 m³ dierlijke mest waarvan 250 m³ vaste mest en 310 m³ mengmest 
- 53.8.2: een grondwaterwinning met een max debiet van 5m³/dag en 1.750 m³/jaar  
 
 
De Heer Francis de Bruyn is verantwoordelijk voor volgende inrichtingen en activiteiten: 
- 9.4.3.c.1: stalplaatsen voor 65 paarden 
- 15.1.1: stallen van 7 bedrijfsvoertuigen en/of aanhangwagens 
- 28.2.c.1: opslag van 310 m³ dierlijke mest waarvan 300 m³ vaste mest en 10 m³ mengmest 
  
Artikel 2  
De vergunningstermijn loopt tot 19 november 2027.  
Artikel 3 
Volgende bijzondere voorwaarden zijn op de volledige inrichting van toepassing: 
- De exploitant dient de plannen van de inrichting en de vergunningsbesluiten ter beschikking te hebben op 
de exploitatieplaats. 
- Iedere stopzetting van activiteit(en) moet schriftelijk gemeld worden aan het gemeentebestuur.  
Artikel 4 
Na deze overdracht vormt de inrichting nog altijd één geheel naar rubricering en klasse-indeling toe. Alle 
exploitanten dienen toekomstige aanvragen voor een omgevingsvergunning mee te ondertekenen.  

28. OMV2019/10 - melding van overdracht - Overbroekstraat 15 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding van overdracht voor een 
rundveebedrijf inrichting gelegen te 2960 Brecht, Overbroekstraat15, kadasternummer (afd. 3) sectie B 501 
H  aan Van Looveren Kristof wonende/gevestigd te Sint Willebrordusstraat 11  te 2960 Brecht. 
De inrichting is voortaan vergund voor: 
-9.4.3.c.1. Stalplaatsen voor 120 andere runderen. 
- 28.2.c.1. Opslag van 760 m³ dierlijke mest, waarvan 460 m³ mengmest en 300 m³ stalmest   
Artikel 2  
De vergunningstermijn loopt tot 23 juni 2028. 
Artikel 3 
bijzondere voorwaarden: 
- De exploitant dient de plannen van de inrichting en de vergunningsbesluiten ter beschikking te hebben op 
de exploitatieplaats. 
- Overeenkomstig het nieuwe Mestdecreet dient de exploitant de nodige nutriëntenemmissierechten te 
hebben verkregen alvorens hij mag exploiteren.  
- Iedere stopzetting van activiteit(en) moet schriftelijk gemeld worden aan het gemeentebestuur. 
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vergunningsregister 

29. GC2019/1 - Vergunningenregister - Vaartlaan 51 - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De woning zoals ze voorkomt op de mutatieschets van 1950 en het kadastrale uittreksel van 1968 en de 
tuinberging rechts achter de woning gelegen te Vaartlaan 51 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 34 
V20) worden in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. Het tweede bijgebouw (achteraan 
op het perceel) wordt niet opgenomen in het vergunningenregister. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvragers en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

30. GC2019/10 - Vergunningenregister - Gemeenschapslaan 39 - Opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De woning met aanbouw rechts ernaast zoals ze voorkomt op de luchtfoto van 1970 gelegen 
te  Gemeenschapslaan 39 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 65 D12) wordt in het 
vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

31. GC2019/21 - Vergunningenregister - Lessiusstraat 97 - Deels opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De woning zoals ze voorkomt op het oorspronkelijke fiche met schattingsinformatie en op de luchtfoto van 
1970 gelegen te Lessiusstraat 97 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 307 F2) wordt in het 
vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. De bijgebouwen links naast de woning worden niet 
opgenomen in het vergunningenregister als geacht vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

32. GC2019/4 - Vergunningenregister - K.Madoudreef 13 - Deels opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De woning met aangebouwde garage en veranda zoals ze voorkomt op het fiche met schattingsinformatie 
van 1956 gelegen te K.Madoudreef 13 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 20 S7) wordt in het 
vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. Het overdekt terras, de lange smalle constructie 
tegen de rechter perceelsgrens en de constructie die zich mogelijk tegen de achterste perceelsgrens 
bevindt, worden niet opgenomen in het vergunningenregister. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

integrale veiligheid 

33. Integrale veiligheid – Feeeest in het park te Brecht, Gemeentepark op 29 juni 2019 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan de cultuurdienst van de 
gemeente Brecht om het familiefestival in het Gemeentepark “Feeeest in het park” in te richten op zaterdag 
29 juni 2019.  
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Voor de inrichting van dit evenement dient aan de voorwaarden van het gemeentelijk reglement op 
evenementen voldaan te worden.   
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 

34. Tijdelijk politiereglement - parkeerverbod - Smederijstraat - keerpunt einde straat 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om vanaf heden gedurende een periode van 6 
maanden een parkeerverbod in te voeren in de Smederijstraat ter hoogte van de huisnummers 12 – 13 – 14 
– 15 en 16 (keerpunt einde straat). 
De verkeersborden E1 zullen op deze plaatsen aangebracht worden.  
Artikel 2 
Deze maatregel zal na 6 maanden geëvalueerd worden en als aanvullend reglement voorgelegd worden aan 
de gemeenteraad.  
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. 

35. Tijdelijk politiereglement - Touwtrekwedstrijd en fuiven - Brasschaatbaan op 5, 6 en 7 april 
2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om 
-       van vrijdag 5 april 2019 om 19.00 uur tot zondag 7 april 2019 om 24.00 uur eenrichtingsverkeer in te 
voeren : 

 in het gedeelte van de Brasschaatbaan dat gelegen is tussen de Hoge Mereyt en Brasschaatbaan in 
de richting van de Brasschaatbaan; 

 in de Hoge Mereyt tussen Brasschaatbaan en zijstraat Brasschaatbaan in de richting van zijstraat 
Brasschaatbaan; 

 in de Schoorsdijk in de richting van de Hoge Mereyt. 

 in de Koningsstraat in de richting van de Hoge Mereyt. 
-       De maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten. 
Artikel 2  
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen. De inrichters moeten zelf instaan voor het ordelijk verloop van het autoverkeer dat de parking 
op- of afrijdt. 
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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. 

36. Tijdelijk politiereglement - Wielerwedstrijden - Brecht-centrum op 28 april 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zondag 28 april 2019: 
-       vanaf 12.30 uur tot 19.15 uur stilstaan en parkeren te verbieden in volgende straten : 

 Lessiusstraat, het gedeelte tussen de Gemeenteplaats en Schoolstraat 

 Schoolstraat, het gedeelte tussen de Lessiusstraat en Museumstraat 

 Museumstraat 

 Hendrik Schoofsstraat, het gedeelte tussen de Museumstraat en Gemeenteplaats 

 Gemeenteplaats 
-       Vanaf 14.00 uur tot 19.15 uur stilstaan en parkeren te verbieden in volgende straten : 

 Biest 

 Hofstraat 

 Veldstraat, het gedeelte tussen Hofstraat en Oude Veldstraat 

 Oude Veldstraat, het gedeelte tussen Veldstraat en Nollekensweg 

 Nollekensweg, het gedeelte tussen Oude Veldstraat en Biest 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zondag 28 april 2019: 
-       vanaf 12.45 uur tot 19.15 uur het verkeer te verbieden in volgende straten : 

 Lessiusstraat, het gedeelte tussen de Gemeenteplaats en Schoolstraat 

 Schoolstraat, het gedeelte tussen de Lessiusstraat en Museumstraat 

 Museumstraat 

 Hendrik Schoofsstraat, het gedeelte tussen de Museumstraat en Gemeenteplaats 

 Gemeenteplaats 
-       vanaf 14.45 uur tot 19.15 uur het verkeer te verbieden in volgende straten : 

 Biest 

 Hofstraat 

 Veldstraat, het gedeelte tussen Hofstraat en Oude Veldstraat 

 Oude Veldstraat, het gedeelte tussen Veldstraat en Nollekensweg 

 Nollekensweg, het gedeelte tussen Oude Veldstraat en Biest. 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zondag 28 april 2019 vanaf 12.45 uur tot 19.15 
uur de enkelrichting in de Hendrik Schoofsstraat en in de Mudaeusstraat tijdelijk op te heffen. 
Artikel 4 
De maatregelen zijn niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten. 
Artikel 5 
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen. 
Artikel 6 
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 7 
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. 

37. Signalisatievergunningen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor het plaatsen van signalisatie op de 
openbare weg aan : 
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- De aanvrager om van 25 maart 2019 tot en met 17 mei 2019 (aanpassing) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa te Brecht, Moskoeylaan vanaf 
kruispunt met de Kattenhoflaan tot en met huisnrs. 7 en 12 – waterleidingswerken langs beide kanten van de 
baan en 8 huisaansluitingen – parkeerverbod t.h.v. de werkzone 
- De aanvrager om van 8 april 2019 tot en met 21 april 2019 (aanpassing) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Brugstraat 179 : inname voetpad voor plaatsen 
stelling – parkeerverbod voor hoogtewerker 
- De aanvrager om gedurende het ganse jaar 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren in de ganse gemeente Brecht – een permanente vergunning voor 2019 voor het uitvoeren van kleine 
dringende werken op de openbare weg, zoals voorzien in art. 18 van de code voor infrastructuur- en 
nutswerken langs gemeentewegen van VVSG en een jaarvergunning signalisatie voor 2019, zoals voorzien 
in art. 22 van de code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen van VVSG. De vergunning 
heeft betrekking op volgende werken: kleine dringende werken, aansluitingswerken van maximum 2 dagen, 
herstellingen van storingen, kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte kleiner dan 3m².  
- De aanvrager om van maandag 25 maart 2019 tot en met vrijdag 29 maart 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Pijlstraat t.h.v. het 
kruispunt met de Kruisbooglaan – herstel verzakking - afsluiten rijbaan 
- De aanvrager om op donderdag 28 maart 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Canadalaan thv huisnr. 27 – parkeerverbod voor verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om van maandag 25 maart 2019 tot en met vrijdag 29 maart 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Vaartstraat t.h.v. 
huisnr. 51 – wachtaansluitingen zoeken en nieuwe aankoppelen -  inname halve rijbaan 
- De aanvrager om op maandag 8 april 2019 (tussen 09.00u en 15.00u) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Handelslei t.h.v. huisnr 28 t.e.m. 34 – inname fiets- 
en voetpad en halve rijbaan voor mobiele kraan en vrachtwagen voor het plaatsen van betonnen elementen 
- De aanvrager om op maandag 25 maart (aanpassing) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit 
te voeren voor rekening van gemeente Brecht te Brecht, Gasthuisstraat t.h.v. huisnr. 42: inname voet- en 
fietspad voor het plaatsen van hoogtewerker 
- De aanvrager om op zaterdag 13 april 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
te Brecht, Dorpsstraat thv huisnr. 1 – parkeerverbod voor het plaatsten van verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om op maandag 25 maart 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Canadalaan thv huisnr. 25 – parkeerverbod voor verhuiswagen en ladderlift  

lokale economie en landbouw 

38. Hernieuwing engagementsverklaring vzw Pleckske 2019-2025  - besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de vraag tot hernieuwing van het 
engagement in vzw Pleckske voor de nieuwe legislatuurperiode 2019-2025. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om een jaarlijkse bijdrage te voorzien van 
2193,62€ voor de budgetjaren 2020 t/m 2025. 
Artikel 3 
Dit besluit wordt overgemaakt aan de consulente lokale economie en landbouw, de financiële dienst en vzw 
Pleckske. 
Artikel 4 
De aanstelling van een afgevaardigde voor de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur wordt 
voorgelegd aan de gemeenteraad. 

39. Stroomvoorziening feestmarkt Sint-Job-in-'t-Goor 12/05/2019 - besluit 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen keurt de stroomvoorziening van de feestmarkt te Sint-Job-in-'t-
Goor op 12/05/2019 door de firma Ewal goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de consulente lokale economie. 
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ORGANISATIE EN PERSONEEL 

ICT 

40. Aankoop Firewall 't Centrum 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte van DriezenIT goed voor een bedrag van 
5366,60 euro incl. btw . 
  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de informaticadienst, de financiële dienst en de dienst 
gebouwen. 

personeel 

41. Eénzijdig opzegging van vervangingscontract  

42. Kennisname vrijwillig ontslag ifv pensionering  

43. Bijkomende aanvaarding van kandidaat voor consulent jeugd 

44. Vaststelling examencommissie voor selectieprocedure van projectverantwoordelijke 
infrastructuur (B4-5) 

45. Aktename van PV van selectieprocedure van technisch medewerker-gebouwen (C1-3) en 
aanleg werfreserve 

46. Aktename van het proces-verbaal van selectieprocedure voor administratief medewerker 
Organisatie en Personeel/secretariaat (C1-3) 

FINANCIËN 

47. Beslissing tot stopzetting naleving voorwaarden btw-ruling OC 't Centrum Sint-Lenaarts 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist, per 1/4/2019, de ruling van 22/3/2018 met betrekking 
tot het ontmoetingscentrum 't Centrum niet langer toe te passen en aldus tot een herziening van het btw-
statuut van de gemeente. De gemeente dient voor de laatste keer in het eerste kwartaal 2019 een 
periodieke btw-aangifte in met recht op aftrek. Vanaf 1/4/2019 dient de gemeente opnieuw bijzondere btw-
aangiften in. 
Artikel 2 
De administratie wordt belast met de uitvoering van dit besluit: indienen formulier 604B, informeren 
leveranciers, aanpassen uitgaande facturatie, indiening herziening periodieke aangifte en terugstorting 
gerecupereerd btw-bedrag. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst, dienst gebouwen, dienst vrije tijd. 

48. Betalingsmandaten - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de betalingsmandaten van 18 maart 2019 tot en met 22 
maart 2019 voor een bedrag van 899 736,02 euro goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 
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MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

49. Inschrijving van ambtswege in de bevolkingsregisters - V.L.A.N. 

50. Burgerzaken - Voorlopige inschrijving  - Besluit - J. H. 

51. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - G.R.J.R. 

52. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - V.D.W.J.J. 

53. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - V.Z. - G. 

54. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - C.R. - N. 

55. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - A.W. - R. 

56. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - W. K. 

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

MENS - VRIJE TIJD 

58. Scholenveldloop tijdens de schooluren - busvervoer 

Besluit 
Artikel 1 
Het college beslist om geen busvervoer te voorzien voor het vervoeren van leerlingen naar de 
scholenveldloop. De scholenveldloop dient behouden te blijven op woensdagnamiddag. 

sport 

59. ISB-begeleidingstraject Master plan sportinfrastructuur 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen engageert zich tot deelname aan het ISB-begeleidingstraject 
Master plan sportinfrastructuur. 
 
 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


