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VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 

1. Verslag voorgaande zitting 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 26 maart 2019 wordt 
goedgekeurd. 

2. Verslag voorgaande zitting 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 29 maart 2019 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

3. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
Vraag van dienst gebouwen: 
-  Noodverlichting in traphal DC 'De Lindeboom': armaturen zijn allemaal reeds geplaatst begin februari. 
Onze elektricien heeft ter plaatse controle uitgevoerd. 
-  1 armatuur verouderd boven podium (zie foto): Kan vervangen worden door 1 LED-lijnarmatuur voor een 
aankoopbedrag van 90,00€/incl. btw. (in eigen beheer). 
Vraag van E. Peeters: 
-  Kerklei 25 ter hoogte van het kerkhof: bewoners zouden al meerdere keren vraag gesteld hebben om 
verkeerssituatie aan inrit te herbekijken - vraag om paaltje dat dichtst bij de rijweg ligt, weg te halen. Eerder 
advies van de TD was negatief - paaltje beetje verzetten zodat buren gemakkelijker de straat op kunnen 
draaien. Dit gaat over een verplaatsbaar paaltje.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

groendienst 

4. Inventarisatie en evaluatie aandachtsbomen gemeentepark Brecht en domein Couvreur door 
aannemer. 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanbesteding toe te wijzen aan Van Aert 
Boomverzorging, Rommersheide F6 te 2960 Brecht 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de aannemer en de groendienst. 

5. Kapvergunning Oud Geleg 8 

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

6. Kapvergunning Burgemeester Alfons Lambrechtslaan 14 

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

7. Kapvergunning Molenheiken 88 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
2 sparren mits heraanplant van 3 streekeigen hoogstambomen van plantmaat 16/18 (16-18 cm stamomtrek 
op borsthoogte). 
De kaptoelating is slechts uitvoerbaar na ontvangst van de waarborg in het kader van de opgelegde 
heraanplant. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 

8. Kapvergunning Hoefijzerdreef 27 

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

9. Kapvergunning Brugstraat 91 

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

10. Kapvergunning Rommersheide H2 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
2 eiken mits heraanplant van 6 streekeigen hoogstambomen van plantmaat 16/18 (16-18 cm stamomtrek op 
borsthoogte). 
De kaptoelating is slechts uitvoerbaar na ontvangst van de waarborg in het kader van de opgelegde 
heraanplant. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 
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11. Kapvergunning Hanepad 3 

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

12. Kapvergunning Molenstraat 24 

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

13. Kapvergunning Kerkhofstraat 75 

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

14. Teruggave borg kapvergunning Venlaan 4 

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

15. Ontgraven van 60 graven op de begraafplaats Kapelakker te Sint-Lenaarts en het 
overbrengen van de stoffelijke resten naar het ossuarium. 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen wijst de opdracht voor het ontgraven van 60 graven op de 
begraafplaats Kapelakker te Sint-Lenaarts en het overbrengen van de stoffelijke resten naar het ossuarium 
toe aan Buytaert bvba, Hogenakkerstraat 3 te 9150 Kruibeke. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de aannemer en de groendienst. 

wegendienst 

16. Werken nutsleidingen - Melding 
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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. 

17. Werken nutsleidingen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de uitvoering van volgende werken in 
verband met nutsleidingen: 
- Group Van Vooren, Industriepark Rosteyne 1, 9060 Zelzate voor grondmechanisch onderzoek in 
de Mieksebaan, Albatrosdreef, Rommersheide en Mostvenlaan (alle straten omvat in Rommersheide fase 4), 
2960 Brecht volgens dossier ORGMA1900092. 
- Pidpa, Vierselse baan 5, 2280 Grobbendonk voor werken in de Cambeenbos laan H 2, 2960 Brecht 
volgens dossier D-24-924.  
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de bovengenoemde nutsmaatschappij(en) en de dienst mobiliteit. 

18. Weg- en rioleringswerken sociaal woonproject "Molenstraat" - Verslag werfvergadering nr. 7 
d.d. 21 maart 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van werfvergadering nr. 7 
van Groep Infrabo N.V.  van 21 maart 2019 m.b.t. de weg- en rioleringswerken voor het aanleggen van de 
publieke ruimte voor het sociaal woonproject "Molenstraat". 

gebouwen 

19. Renovatie stookplaats GBS De Schakel - Meerwerken renovatie verwarming. 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft haar goedkeuring aan de prijsofferte van Fluvius van dd. 
06 februari 2019 voor een totaalbedrag van 14.878,63 euro inclusief 6% BTW voor de gevraagde 
meerwerken voor de stookplaatsrenovatie in GBS De Schakel.  

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen 

20. Ondersteuning dienst omgeving 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de ondersteuning dienst omgeving 
bij Mondea, Jozef II straat 40 te 1000 Brussel, voor een bedrag van 845 euro/dag, all-in op 
2018/6151025/1/0119 en dit voor onbepaalde duur. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt de dienst financiën en grondgebiedszaken. 

21. VV2012/13 - Verkavelingen - Handbooglaan - Beroep 

Besluit 
Artikel 1 
Het bestuur neemt akte van het besluit van de Deputatie. 
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Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst omgeving. 

omgevingsvergunningen 

22. OMV2019/62 - Omgevingsvergunning - Spechtendreef 34 -  Openbaar onderzoek 

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

23. OMV2019/65 - Omgevingsvergunning - Henxbroekweg zn -  Openbaar onderzoek 

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

24. OMV2018/281 - Omgevingsvergunning - Kapelstraat 58A -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het vernieuwen van het dak, het 
optrekken van de voorgevel, het plaatsen van ramen en het voorzien van nieuwe gevelbekleding in 
Kapelstraat 58A te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie N 199 K3 aan Mr. en mevr. René en Kitty 
Mollinga - D'Hertefelt wonende te Kapelstraat 58A 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”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
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- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist.  

25. OMV2018/300 - Omgevingsvergunning - Meidoornlaan 37A -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het bouwen van een vrijstaande 
ééngezinswoning met een aangebouwde carport en het tijdelijk bewonen van een bijgebouw in 
Meidoornlaan 37A te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 2 V34 aan de heer Michael Denissen 
wonende te Charlottalei 66/42 te 2018 Antwerpen mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
 
- Het terras mag een maximale oppervlakte van 30m² innemen.  Het terras dient 11m² kleiner 
uitgevoerd te worden dan aangevraagd. 
- Drie maanden na de ingebruikname van de woning dient het bijgebouw achteraan het perceel dat 
tijdelijk als woonst wordt ingericht, gesloopt te worden.  
  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering: Aangezien de betreffende bouwaanvraag zich 
situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op een zuiveringsinstallatie (centraal 
gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw reglementair te worden aangesloten 
op de bestaande riolering. 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat met een inhoud van minimaal 1.000 l voor 1 tot 4 inwoners: Een septische put is verplicht 
aan te leggen in het collectief te optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet 
hierop aangesloten worden. In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal gebied of 
collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in dat geval 
wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, het grijs 
water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l / max. 10.000 l 
voorzien van nuttig hergebruik (put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-
spoelingen gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan) met een noodoverloop naar 
een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk 
conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
inhoud van 5000 (min. 3300 liter)  liter en een oppervlakte van 8,08m² (min. 5,28m²). 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 
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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. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist.  

26. OMV2018/313 - Omgevingsvergunning - Moeshofstraat 3A -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het slopen van een  bijgebouw en het 
bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning in Moeshofstraat 3A te Brecht, kadasternummer (afd. 5) 
sectie A 48 C4 aan Mr. en Mevr. René Didier en Iris de Graaff - Verbelen wonende te Moeshofstraat 5 te 
2960 Brecht mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 



8 

De oprit mag uitgevoerd worden met een breedte van 3m zoals in het rood aangeduid op het 
inplantingsplan. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
Het perceel is gelegen in woongebied en heeft een oppervlakte van 464 m². De twee bomen die de bouw van 
de woning verhinderen kunnen gerooid worden. De groendienst legt een herplant op van 2 streekeigen 
hoogstambomen met plantmaat 16/18. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering: Aangezien de betreffende bouwaanvraag zich 
situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op een zuiveringsinstallatie (centraal 
gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw reglementair te worden aangesloten 
op de bestaande riolering (als dat nog niet zou zijn uitgevoerd). 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat met een inhoud van minimaal 1.000 l voor 1 tot 4 inwoners: Een septische put is verplicht 
aan te leggen in het collectief te optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet 
hierop aangesloten worden. In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal gebied of 
collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in dat geval 
wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, het grijs 
water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l / max. 10.000 l 
voorzien van nuttig hergebruik (put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-
spoelingen gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan) met een noodoverloop naar 
een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk 
conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met  
een infiltratievolume van 2500 liter (min. 2249 liter) en een infiltratieoppervlakte van 4,32m² (min. 3,60m²) 
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 infiltratieverplichtingen 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 
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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. 
-Alle van nature in het wild levende vogelsoorten zijn beschermd in het Vlaamse Gewest op basis van het 
soortenbesluit van 15 mei 2009. De bescherming heeft onder meer betrekking op de nesten van deze 
vogelsoorten (art 14 Soortenbesluit). Bij het uitvoeren van werken in de periode 1 maart - 1 juli moet men er 
zich van vergewissen dat geen nesten beschadigd, weggenomen of vernield worden. 
- 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.  
- Er mag niet geveld of geruimd worden tijdens de standaard schoontijd van 1 april tot en met 30 juni.  
- 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. 

27. OMV2018/337 - Omgevingsvergunning - Schotensteenweg 131 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een woning met 
bijgebouw in  te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 48 L4 aan de heer Brandon Jan Saeyvoet 
wonende te Fabiolalaan 80 te 2627 Schelle en mevrouw Ils Neysen-Masson wonende te Durentijdlei 95 te 
2930 Brasschaat mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
 
- De septische put dient zich volledig achter de achterbouwlijn te bevinden 
De voorwaarden opgenomen in het advies van 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 gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
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Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering: Aangezien de betreffende bouwaanvraag zich 
situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op een zuiveringsinstallatie (centraal 
gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw reglementair te worden aangesloten 
op de bestaande riolering. 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat met een inhoud van minimaal 1.000 l voor 1 tot 4 inwoners: Een septische put is verplicht 
aan te leggen in het collectief te optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet 
hierop aangesloten worden. In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal gebied of 
collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in dat geval 
wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, het grijs 
water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l / max. 10.000 l 
voorzien van nuttig hergebruik (put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-
spoelingen gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan) met een noodoverloop naar 
een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk 
conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
inhoud van 4944 liter (min. 4747,5 liter) en een oppervlakte van 10,08m² (min. 7,60m²). 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. 
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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. 

28. OMV2019/9 - Omgevingsvergunning - Smederijstraat 16 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor plaatsen van een hoogspanningscabine 
in Smederijstraat 16 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 1 P46 aan Ellen Jacobs namens WIESE 
EUROPE BVBA gevestigd te Smederijstraat 16 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. 
- 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. 
- 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.  

29. OMV2019/14 - Omgevingsvergunning - Vaartkant Rechts 9 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1  
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Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor uitbreiding met een waterstofinstallatie, 
inrichting gelegen te Vaartkant Rechts 9 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 336 D aan Marianne 
Backx namens IMMO MARE NV met als contactadres Vaartkant Rechts 9 te 2960 Brecht mits voldaan wordt 
aan volgende voorwaarden: 
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 Brandweer dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
  
Milieuvoorwaarden 
- De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
 
Bijzondere voorwaarden: 
- In functie van ondergrondse gasopslag zijn verticale boringen dieper dan 100 m onder de zeespiegel  niet 
toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Fluxys Belgium, co Infoworks, Kunstlaan 31,1040 
Brussel of infoworks@fluxys.com. 
 
- Aan de hand van een voorgeschreven meldingsformulier moeten elke ingebruikneming 
of  buitendienststelling van een grondwaterwinning gemeld worden aan de Vlaamse 
Milieumaatschappij,  Dokter De Moortstraat 24 – 26, 9300 Aalst. 
- 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 buitengebruikstellig 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, 9.300 Aalst.  
Artikel 2  
De omgevingsvergunning wordt verleend voor een termijn die aanvangt op datum van dit besluit en eindigt 
op 22 maart 2036.  

30. OMV2019/15 - Omgevingsvergunning - Thomas Van der Vekenlaan 12 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor aanleggen van een zwemvijver in 
Thomas Van der Vekenlaan 12 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 48 C3 aan Andre Van de Vyver 
wonende te Thomas Van der Vekenlaan 12 te 2960 Brecht mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 

31. OMV2019/16 - Omgevingsvergunning - Vissersdreef 4a -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een woning en 
bijgebouw en het rooien van bomen in Vissersdreef 4a te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 28 R7 
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aan Steven en Shanna Geerts - Peeters wonende te Verhoevenlei 84 te 2930 Brasschaat, mits voldaan 
wordt aan volgende voorwaarden: 
 
- De inlandse eik, links halverwege het perceel dient behouden te blijven. 
- Er dient een heraanplant te gebeuren met 5 streekeigen hoogstambomen plnatmaat 16/18 om het 
groene karakter  te garanderen. 
  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering: Aangezien de betreffende bouwaanvraag zich 
situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op een zuiveringsinstallatie (centraal 
gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw reglementair te worden aangesloten 
op de bestaande riolering (als dat nog niet zou zijn uitgevoerd). 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat met een inhoud van minimaal 1.000 l voor 1 tot 4 inwoners: Een septische put is verplicht 
aan te leggen in het collectief te optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet 
hierop aangesloten worden. In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal gebied of 
collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in dat geval 
wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, het grijs 
water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l / max. 10.000 l 
voorzien van nuttig hergebruik (put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-
spoelingen gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan) met een noodoverloop naar 
een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk 
conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
inhoud van 1328 liter (min. 1000 liter) en een oppervlakte van 4.992m² (min. 1,6m²). 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 
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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. 
-Alle van nature in het wild levende vogelsoorten zijn beschermd in het Vlaamse Gewest op basis van het 
soortenbesluit van 15 mei 2009. De bescherming heeft onder meer betrekking op de nesten van deze 
vogelsoorten (art 14 Soortenbesluit). Bij het uitvoeren van werken in de periode 1 maart - 1 juli moet men er 
zich van vergewissen dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of vernield 
worden. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst 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. 
- Er mag niet geveld of geruimd worden tijdens de standaard schoontijd van 1 april tot en met 30 juni. 
- 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. 

32. OMV2019/25 - Omgevingsvergunning - Patrijslaan 4 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1:  
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het kappen van 3 bomen te 
Patrijslaan 4, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 2 A7 aan mevrouw Françoise Rose Moreels 
wonende te Patrijslaan 4 te 2960 Brecht, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
 
- Er dient een herplant te gebeuren van 3 streekeigen hoogstambomen met plantmaat 16/18. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De 3 grove dennen staan vlakbij de perceelgrens met de achterburen. 
De bomen zorgen voor overlast , de hars van deze bomen beschadigd de lak van de 3 auto’s van de bewoners, 
Kievitlaan 2. 
Om verdere problemen te vermijden gaat de eigenaar, mevr. Moreels, Patrijslaan 4,  akkoord met het rooien 
van deze bomen op vraag van de fam. Denissen, Kievitlaan 2 te 2960 Brecht. 
Tevens werd een overeenkomst bekomen voor de herplant van 3 streekeigen hoogstambomen met plantmaat 
16/18 
- Er mag niet geveld of geruimd worden tijdens de standaard schoontijd van 1 april tot en met 30 juni. 
-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. 
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- 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.  

33. OMV2019/50 - Omgevingsvergunning - Abdijlaan 5 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het regulariseren van de inplanting, 
afmetingen en gevelopeningen van een vergund bijgebouw in Abdijlaan 5 te Brecht, kadasternummer (afd. 
2) sectie K 59 B aan Gunther Raats voor COGA bvba met als adres Gemeenteplaats 17 te 2960 Brecht, mits 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
  
- Het bijgebouw dient de functie van bijgebouw te behouden. 
- 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 
- 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.  

34. OMV2018/250 - Omgevingsvergunning - Kerklei 53 -  Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor functiewijziging naar 2 
woongelegenheden in Kerklei 53 2960 Brecht te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 225 K aan de 
heer Bert Aerts wonende te Gomarus Van Geelstraat 50 te 2920 Kalmthout.  

35. OMV2018/286 - Omgevingsvergunning - Afdeling 4 sectie B 107E, 153B, 274A ,502A  en 90E - 
aktename besluit Vlaamse overheid 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de Vlaamse overheid van 14 
maart 2019. 

omgevingsmeldingen 

36. OMV2019/81 - Omgevingsmelding - Vogelzang - Aktename melding 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
distributiecabine inrichting gelegen te Vogelzang zn, 2960 Brecht, op openbaar domein aan Fluvius System 
Operator wonende/gevestigd te Brusselsesteenweg 199  te 9090 Melle  
Artikel 2  
Er wordt akte genomen voor onbepaalde duur. 
Artikel 3 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd.  

37. OMV2019/82 - Omgevingsmelding - Rommersheide B 9 -  Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
het plaatsen van een ondergrondse propaangastank inrichting gelegen te 2960 Brecht, Rommersheide B9, 
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kadasternummer (afd. 1) sectie A 334 L aan ANTARGAZ  BELGIUM wonende/gevestigd te De Kleetlaan 5A 
te 1831 Diegem.  
Artikel 2  
Er wordt akte genomen voor onbepaalde duur.  
Artikel 3 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
 
bijzondere voorwaarden: 
Gastank:  
M.b.t. de exploitatie van een propaangastank zijn de sectorale milieuvoorwaarden  opgenomen in Afdeling 
5.17.3.3 Vlarem II van toepassing. Hierin wordt verwezen naar het van toepassing zijnde K.B. van 
21.10.1968 betreffende de opslagplaatsen voor vloeibaar gemaakt handelspropaan, handelsbutaan of 
mengsels daarvan in vaste ongekoelde houders. In art. 3 punt 3.3. van voormeld K.B. is bepaald dat de 
minimumafstand in horizontale projectie gemeten, die de propaangastank moet scheiden van elke opening 
van een woonlokaal en van elke opening van een werklokaal dat niet onderworpen is aan het open 
vuurverbod 2,5 m bedraagt. Tevens dient overeenkomstig voormeld artikel de propaangastank zich te 
bevinden op 2,5 m afstand van elke openbare weg en van elk naburig eigendom.  
  
Voorwaarden m.b.t. stedenbouwkundige handelingen: 
De propaangastank dient ingeplant te worden op minimaal 6m van de voorste perceelsgrens en op minimaal 
3m van de rechter perceelsgrens. 

omgevingsberoepen 

38. OMV2018/280 - Omgevingsvergunning - Vaartstraat 143 - Aktename beroep en bevestiging 
standpunt 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het ingediende beroep en behoudt haar 
standpunt. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provincie en de dienst omgeving. 

mobiliteit 

39. Tijdelijk politiereglement - Feeeest in het Park - Mudaeusstraat op 29 juni 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zaterdag 29 juni 2019 van 08.00 uur tot 23.30 
uur 
-       parkeerverbod in te voeren in de Mudaeusstraat, uitgezonderd de voertuigen die deelnemen aan het 
evenement. 
-       Parkeerverbod in te voeren op 15 parkeerplaatsen op de parking aan het gemeentehuis dicht bij het 
gemeenschapscentrum, uitgezonderd artiesten die deelnemen aan het evenement. 
-       het verkeer van voertuigen te verbieden in de Mudaeusstraat, het gedeelte tussen de Gemeenteplaats 
en de parking aan het gemeentehuis, uitgezonderd de voertuigen die deelnemen aan het evenement. 
-       het eenrichtingsverkeer op te heffen in de Hendrik Schoofsstraat voor wat betreft het gedeelte tussen 
de Gemeenteplaats en Museumstraat.  
Artikel 2 
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 3 
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. 

40. Signalisatievergunningen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
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Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor het plaatsen van signalisatie op de 
openbare weg aan : 
- De aanvrager om op maandag 25 maart 2019 (06.00u – 12.00u) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Kerklei t.h.v. huisnr. 20-22 – inname voetpad en 
deel van fietspad voor betonpomp 
- De aanvrager om op donderdag 18 april 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Kerkhovenakker laan A 18  – parkeerverbod over 3 parkeerplaatsen 
- De aanvrager om van 1 april 2019 tot en met 12 april 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Pastorij Kerklei 57: parkeerverbod over 2-3 
parkeerplaatsen i.v.m. werken aan de pastorij 
- De aanvrager om telkens gedurende 5 dagen binnen de volgende periodes: tussen 1 april 2019 en 12 april 
2019 tussen 23 april 2019 en 26 april 2019 tussen 29 april 2019 en 17 mei 2019  signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa te Brecht, Mieksebaan, Albatrosdreef, 
Rommersheide, Mostvenlaan –  grondmechanische proeven: grondsonderingen, grondboringen en 
infiltratieproeven – inname halve rijbaan 
- De aanvrager om van 27 maart 2019 tot en met 31 december 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren in de ganse gemeente Brecht – kleine en/of dringende werken 
en niet te voorziene hoogdringende interventies (3e categorie en 4e categorie) 
- De aanvrager om op 1 april 2019 ( 06.00u – 16.00u)  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 telkens gedurende 3 dagen binnen de volgende periodes: tussen 1 april 2019 en 12 april 
2019, tussen 23 april 2019 en 26 april 2019, tussen 29 april 2019 en 17 mei 2019  signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Pidpa – uitvoeren van grondmechanische 
proeven: grondsonderingen, grondboringen en infiltratieproeven  te Brecht, Groenstraat,–  afsluiten rijbaan 
met omleiding, Koningsstoel en Vaartkant Links - inname halve rijbaan 
- De aanvrager om van 1 april 2019 tot en met 29 april 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren  te Brecht, kerk H. Man Job, Kerklei 46: parkeerverbod over de 
breedte van het perceel – inname voetpad en fietspad i.v.m. afbraak met kraan van muur voor de kerk. 
- De aanvrager om op maandag 1 april 2019  signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
te Brecht, Weymoutlaan 2  –  afsluiten straat voor plaatsing chapewagen. 
- De aanvrager om van vrijdag 5 april 2019 tot en met vrijdag 18 april 2019  signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren  te Brecht, Heiken/Koningsstoel – definitieve herstelling 
fietspad.  

lokale economie en landbouw 

41. aanpassing overeenkomst espressobar Brughmans station - goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de overeenkomst met Brughmans GCV, Engelakker 17, 
2960 Brecht, goed m.b.t. de inname van een standplaats aan station Noorderkempen te Brecht. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de consulente lokale economie, de NMBS, de 
aanvrager en de financiële dienst. 

42. Aanvraag verlenging Sint-Job kermis - besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de verlenging van Sint-Job kermis maar niet 
voor 2019, wel voor 2020. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de consulente lokale economie, dienst mobiliteit, 
technische dienst en de beroepsvereniging VBF/DFB. 

43. Verslag kermisoverleg van 22/03/2019 - besluit 

Besluit 
Artikel 1 
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Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van het overlegcomité kermissen 
en geeft haar goedkeuring aan de verleende adviezen. 
Artikel 2: 
De schepen voor markten en kermissen neemt contact op met de eigenares van de parking in de Veldstraat 
waarop Biestkermis wordt geplaatst om te bemiddelen. 
Artikel 3: 
Het college van burgemeester en schepenen is akkoord met het plaatsen van een verlengkabel en 
paddenstoel tussen de elektriciteitskast in de Oude Veldstraat en de parking waarop Biestkermis wordt 
geplaatst.  
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de consulente lokale economie, technische dienst en 
de dienst mobiliteit. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

44. Stopzetting - Mededingingsprocedure met onderhandeling - Uitbating ontmoetingscentrum 
Sint-Lenaarts 

Besluit 
Artikel 1 
De plaatsingsprocedure voor Uitbating Ontmoetingscentrum Sint-Lenaarts wordt stopgezet. De opdracht 
wordt niet gegund en de procedure zal later opnieuw opgestart worden. 
Artikel 2 
De inschrijvers zullen verwittigd worden van deze stopzetting. 

45. Lastvoorwaarden opmaak masterplan nieuwe site GBS De Sleutelbloem- Van Pulstraat - 
Begeleiding - Procedure - gunning 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 29 maart 2019, opgesteld door 
de Dienst Interne zaken. 
Artikel 2 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3 
De opdracht “Lastvoorwaarden opmaak masterplan nieuwe site GBS De Sleutelbloem - Van Pulstraat - 
begeleiding procedure” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met 
de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Bunkerhotel, Vaartstraat 1 te 1000 Brussel : 
procesbegeleiding: 125 euro/uur / excl btw 
Het geraamd aantal uren is 192 uren op jaarbasis of 96.000 euro, exclusief BTW 
De uren procesbegeleiding zullen echter in regie gefactureerd worden. 
- opmaak masterplan - haalbaarheidsstudie: 20.000 euro, excl BTW 
- opmaak transformatienota (eventueel) : 5.000 euro, excl BTW. 
Artikel 4 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2019/005 
van 15 maart 2019. 
Artikel 5 
Er zal bij budgetwijziging en in het meerjarenplan een verbinteniskrediet voorzien worden van € 146.410,00 
(2019-2023). 

secretariaat 

46. Lastvoorwaarden voor het digitaliseren van bouwvergunningen (1987 - 1990) - Goedkeuring 
gunning - 2017/013: tweede verlenging 

Besluit 
Artikel 1 
De opdracht “Lastvoorwaarden voor het digitaliseren van bouwvergunningen (1987 - 1990) - Verlenging 2 
(Lastvoorwaarden voor het digitaliseren van bouwvergunningen (1993 deel 2 - 1995))” wordt gegund aan 
dezelfde aannemer, zijnde VANDEN BROELE bvba, LIEVEN BAUWENSSTRAAT 33 te 8200 Sint-Andries, 
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 7.945,68 excl. btw of € 9614,27 incl. 21% btw.  
Artikel 2 
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De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in 2019/6151006/1/0113. 

47. Dagorde gemeenteraad d.d. 11 april 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de dagorde van de gemeenteraad d.d. 11 april 
2019. 

personeel 

48. Vacantverklaring van tijdelijke vacature voor technisch medewerker-gebouwen(C1-3) 

49. Aanstelling tijdelijke technisch medewerker ivv afwezigheid  

50. Aanstelling van voltijdse contractuele administratieve medewerker O & P/secretariaat(C1-3) 

51. Aanleg werfreserve voor contractuele functie van administratieve medewerker 
O&P/secretariaat (C1-3) 

52. Vacantverklaring van 0.5 VE administratieve medewerker O&P/personeelsdienst (C1-3) +0.4 
VE in vervanging van loopbaanonderbreking 

53. Aktename van proces-verbaal van technisch assistent-schilder(D1-3) 

54. Wijziging samenstelling selectiecommissie voor consulent jeugd 

FINANCIËN 

55. Financiën - Bezwaarschrift gemeentebelasting tweede verblijven 2018 - LP - 

56. Financiën - Bezwaarschrift gemeentebelasting tweede verblijven 2018 - CA 

57. Financiën - Bezwaarschrift gemeentebelasting tweede verblijven 2019 - AS 

58. Betalingsmandaten - Goedkeuring 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

59. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters V.B.T., V.D.B.T., V.D.B.M. 

60. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - P. L. 

61. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - M. W. 

burgerlijke stand 

62. Concessie begraafplaatsen  R.V.  - Besluit 

63. Concessie begraafplaatsen  R.M. - Besluit 
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64. Verlenging concessie begraafplaatsen P.P - Besluit 

EREDIENSTEN 

65. Kerk O.L.V. van Lourdes - Verslag van de kerkraad van 17 december 2018 en 25 februari 2019 
- Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de kerkraad O.L.V. van 
Lourdes van 17 december 2018 en 25 februari 2019. 
Artikel 2 
Afschrift wordt bezorgd aan de kerkraad O.L.V. van Lourdes. 
 
 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


