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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 2 april 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 wegendienst: 
- plaatsing van 3 antiparkeerpalen t.h.v. bakkerij Meesters (zie foto in bijlage): Ok CBS 
Vraag van dienst gebouwen: 
- Op vraag van tennisclub ter plaatse geweest in Merelhuisje. Het watergebruik wordt momenteel van geijkte 
watermeter in het begin van de Schippersdreef afgelezen voor pidpa. In het veld voor het Merelhuisje is er 
nu een grondput met daarin een niet geijkte watermeter ter controle. 
  Tennisclub wenst watermeters in het gebouw zelf om hun verbruik te bepalen. 
  Hiervoor kunnen er 2 extra watermeters binnen geplaatst worden. Dit zijn echter geen geijkte meters.  
  Eén te plaatsen op aftakking voor pomp om buitenvelden te sproeien + één te plaatsen op aftakking voor 
watergebruik in Merelhuisje zelf. (zie foto's in bijlage). ok CBS 
Vraag van basisschool In 't Groen - Sint-Lenaarts: 
- transport bagage van 60 leerlingen naar Xhoris : heen op  dinsdag 14 mei 2019 en terug ophalen op vrijdag 
17 mei OK CBS 
Vraag van L. Aerts: 
- buurtweg tussen Nollekensweg en Bristerstraat mee opnemen in de wekelijkse rondgang van de 
gemeentearbeider. OK CBS 
Vraag van E. Peeters 
- Heeft melding gekregen van een burger over verzakkingen in het wegdek van de Handelslei, aan de brug 
ter hoogte van de elektrowinkel. Is reeds aangekaart bij de technische dienst. Hoe kunnen we dit oplossen? 
OK CBS 
Melding F. Van Looveren 
- Onder de brug van de autostrade in Overbroek is er een redelijk grote put in het wegdek. OK CBS 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

groendienst 

3. Kapvergunning Ringovenlaan 12 

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

4. Kapvergunning Pijlstraat 5 

Besluit 
Artikel 1 

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen van dinsdag 9 april 2019 
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Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
1 abeel mits heraanplant van 2 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. 

5. Kapvergunning Veenlaan 47 

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

6. Kapvergunning Egellaan 1 

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

7. Kapvergunning Kattenhoflaan 76 

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. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 

8. Kapvergunning Sparreweg 21 

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

9. Kapvergunning Spechtendreef 6 

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. 
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Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 

10. Kapvergunning Pierrelaan 17 A 

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

wegendienst 

11. Weg- en rioleringswerken sociaal woonproject "Molenstraat" - Verslag werfvergadering nr. 8 
d.d. 28 maart 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van werfvergadering nr. 8 
van Groep Infrabo N.V.  van 28 maart 2019 m.b.t. de weg- en rioleringswerken voor het aanleggen van de 
publieke ruimte voor het sociaal woonproject "Molenstraat". 

12. Collector Schoten-Noord - Proces-verbaal van definitieve oplevering - d.d. 19 maart 2019 - 
Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het proces-verbaal van definitieve oplevering 
van studiebureau Sweco van 19 maart 2019 met betrekking tot de rioleringswerken collector Schoten-Noord 
van bouwheer Aquafin. 

gebouwen 

13. Online veiling rollend en divers materieel - d.d. 1/4/2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de samenwerkingsovereenkomst met 
Legal Brokers bvba, Mallebaan 8 te 2960 Brecht voor een commissie van 15% op het verkocht materieel. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de financiële dienst. 

14. Kerk Heilig Man Job te Sint Job in't Goor: herstelling bliksembeveiliging. 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft haar goedkeuring aan de prijsofferte van dd. 14 maart 
2019 van Heleblitz Services bvba uit Damme voor de herstellingswerken aan de bliksembeveiliging van de 
kerk Heilig Man Job voor een  totaalbedrag van 2.858,05 euro exclusief btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan financiële dienst en dienst gebouwen. 

15. Ontmoetingscentrum Sint Lenaarts Van Roey NV - extra meerwerk Architektenburo Jef van 
Oevelen: Afrekening interieurbewaking. 

Besluit 
Artikel 1 
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Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de afrekening van de facturatie van 
architektenbureau Jef van Oevelen bvba voor het bewaken van het interieur voor een bedrag van 3.225,00 
euro exclusief btw; 975,00 euro extra ten opzichte van prijsraming. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de extra prijsofferte van 3d depoo voor 
het opmaken van 3 stuks 3D-beelden van het interieur voor een bedrag van 2.550,00 euro exclusief btw, 
zoals voorzien in prijsraming. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan dienst gebouwen en de financiële dienst. 

16. Aanpassingswerken Kempuseum Brecht - Kasten: Proces-Verbaal voorlopige oplevering. 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het proces-verbaal van voorlopige oplevering 
voor de nieuwe kasten voor Guy Verheyen BVBA uit Sint-Lenaarts voor het Kempuseum - Mudeausstraat 2 
te 2960 Brecht. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de financiële dienst en dienst gebouwen. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen 

17. Ondersteuning dienst omgeving_aanpassing 

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, exclusief 21 % BTW 
op 2018/6151025/1/0119 en dit voor onbepaalde duur. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst financiën en grondgebiedszaken. 

18. Milieumisdrijf AN64.H1.0051-19 - Veldstraat 149 - kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het milieumisdrijf. 

omgevingsvergunningen 

19. OMV2019/112 - Omgevingsvergunning - Abdijlaan 33 -  Openbaar onderzoek 

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

20. OMV2019/113 - Omgevingsvergunning - Heihoefke 1 en Oostmalsebaan  -  Openbaar 
onderzoek 

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

21. OMV2018/290 - Omgevingsvergunning - Beukenlei 48 -  Goedkeuring 
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Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het verbouwen zonder constructieve 
handelingen van een handelszaak tot grootschalige apotheek en het plaatsen van publiciteitsvoorzieningen 
in Beukenlei 48 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 2 X5 aan mevrouw Heleen Desmet met als 
contactadres Uilenbaan 194 te 2160 Wommelgem, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
 
- 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.  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be 

22. OMV2018/296 - Omgevingsvergunning - Drie Meisjeslaan  -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor bouwen van een tuinberging in Drie 
Meisjeslaan  te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 50 M3 aan Stijn en Ines Wouters - Quireyns 
wonende te Ringlaan_ME 126 te 2170 Antwerpen, 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.  
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: 
-Er dient reeds een hemelwaterput van min 5000 l aanwezig te zijn volgens de basisvergunning verleend op 
05/02/2019 (OMV2018/298) 
- De hemelwaterafvoer van het bijgebouw dient mee te worden aangesloten op de regenwaterput. 
• 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 1992 liter (min.1800 liter) en een oppervlakte van 4,16m² (min. 2,88m²). 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. 
- 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. 
- 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. 

23. OMV2018/306 - Omgevingsvergunning - Voetbooglaan 23 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor aanbouwen van een fietsenstalling en 
aanbouw in Voetbooglaan 23 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 18 Y14 aan Tim Engelen 
wonende te Voetbooglaan 23 te 2960 Brecht mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
 
- het tuinhuis en de verharding worden niet mee opgenomen in deze vergunning. 
- 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. 

24. OMV2018/192 - Omgevingsvergunningen - Vogelkerslaan 72 - Aktename beroep en datum 
hoorzitting 

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 3 december 2018. 
Artikel 2  
Het college beslist om zich niet te laten vertegenwoordigen op deze hoorzitting. 
Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provincie en de dienst omgeving. 

25. OMV2018/299 - Omgevingsvergunning - Legeheideweg 21A - Aktename besluit deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van 21 maart 
2019. 

26. OMV2019/13 Omgevingsvergunningsaanvraag bijstelling milieuvoorwaarden klasse 1 - 
Vaartkant Rechts 11 - POVC - kennisname 
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Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging op de Provinciale 
Omgevingsvergunningscommissie op 16 april 2019 inzake de omgevingsvergunningsaanvraag van IVEB nv, 
Vaartkant Rechts 11 te Brecht. 
Artikel 2 
Het bestuur beslist om zich niet te laten vertegenwoordigen op de zitting.  

omgevingsberoepen 

27. OMV2018/115 - Omgevingsberoepen - Kerklei 35-39 - aktename besluit Deputatie 

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

integrale veiligheid 

28. Integrale veiligheid - huwelijksfeest - Krekelbergstraat op 18 mei 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan Studio Alice ter gelegenheid van een 
huwelijksfeest te Brecht, Krekelbergstraat 25 op zaterdag 18 mei 2019 afwijking van de geluidsnorm te 
verlenen 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. 

29. Integrale veiligheid – Afterwork VZW Carouse - Gemeentepark op 7 juni 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan VZW Carouse om een 
Afterwork te organiseren in het Gemeentepark te Brecht op vrijdag 7 juni  2019.  
Omwille van de stratenloop beslist het college van burgemeester en schepenen om geen toelating te 
verlenen voor de Afterwork op vrijdag 21 juni 2019.  
De vereniging dient aan de voorwaarden van het gemeentelijk reglement op evenementen te voldoen.  
Afwijking van de geluidsnorm wordt verleend tot 95 dbA (categorie 2) overeenkomstig Vlarem II artikel 
6.7.3§3. 
Bijkomende flankerende maatregelen moeten getroffen worden: 
-       continue bewaking van het geluid met een erkende en geijkte meetset. 
-       zelfcontrole is ten laste van organisator en geluidstechnicus of dj. 
-       meten en registreren van het geluid gedurende de ganse activiteit. 
-       meetgegevens gedurende een maand ter beschikking houden. 
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-       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 3uur met een gradueel afbouwen vanaf 2u 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. 

30. Afbraak stal - Abdijlaan 45 - besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen bevestigt het besluit van de burgemeester van 5 april 2019, 
houdende maatregelen in toepassing van artikel 133 en 135§2 van de Nieuwe Gemeentewet, wordt bevel 
gegeven aan de heer Josephus Luyckx, wonende te 2960 Brecht, Vaartstraat 159 en mevr. Saskia 
Kamphuijs, wonende te 2960 Brecht, Abdijlaan 45 om de stal en achterliggend hok die zich bevinden op hun 
pand, Abdijlaan 45 te 2960 Brecht, te ontdoen van de asbesthoudende dakbedekking en aansluitend de 
ganse stal volledig af te breken met startdatum binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de 
datum van betekening van deze beslissing aan de betrokkenen. 
De volgende voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden: 

 Vermijd stof door het materiaal te bevochtigen of te fixeren. 

 Demonteer asbestelementen één voor één met de hand (losschroeven, losmaken) en probeer ze 
niet te breken. 

 Maak gebruik van handwerktuigen (bv. schroevendraaier, klauwhamer). 

 Gooi asbestmaterialen niet naar beneden, maar breng ze voorzichtig naar de begane grond (bv. via 
een hoogtewerker). 

 Gebruik een stofmasker beschermingsklasse FFP3 en zorg dat het goed aansluit. 

 Gebruik een wegwerpoverall; doe hem buiten uit en spoel ook schoenen buiten af. 

 Laad en verpak het materiaal zoveel mogelijk intact (liefst buitenshuis) en gebruik daarvoor 
recipiënten aangepast aan de grootte van de stukken (bv. aangepaste asbestplatenzakken of 
container met bigbag voor golfplaten). 

 Verpak het asbestafval en dek het zo snel mogelijk af. Daarvoor bestaan er afsluitbare 
(bouwpuin)zakken, speciale asbestbags (1 m³ of platenzak) of containers met bigbag. 

 Voer zo snel mogelijk af. 
  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst integrale veiligheid en de gemeentelijke 
milieudienst. 

mobiliteit 

31. Signalisatievergunningen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor het plaatsen van signalisatie op de 
openbare weg aan : 
- De aanvrager om op donderdag 4 april 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
te Brecht, Braakstraat thv. huisnrs. 18 t.e.m. 24 – parkeerverbod voor het plaatsen van chapewagen 
- De aanvrager om van 3 april 2019 tot en met 19 april 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van  Fluvius (ref. 20255912) te Brecht, Ebeslaan 
- aanleg leidingen voor Fluvius – werken in de berm 
- De aanvrager om op woensdag 10 april 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
te Brecht, Gemeenteplaats 27 – parkeerverbod voor het plaatsten van een kraan   
- De aanvrager om van 14 mei 2019 tot en met 31 mei 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Dorpsstraat 60 en Dorpsstraat 73: parkeerverbod 
inzake verhuis bibliotheek 
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- De aanvrager om op vrijdag 12 april 2019 – enkel tussen 09.00 uur en 15.00 uur - signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Handelslei thv huisnrs. 37-39 –  plaatsen van 
vrachtwagen op het fiets- en voetpad en deel van de rijbaan voor chapewerken 
- De aanvrager om tussen woensdag 10 april 2019 en vrijdag 12 april 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, 
Eyndovensteenweg t.h.v. huisnr. 13 – zuiger herstellen in parkeerstrook – inname halve rijbaan 
- De aanvrager om tussen woensdag 3 april en vrijdag 5 april 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van de Provincie Antwerpen te Brecht, 
Hoogstraatsebaan t.h.v. de Eesterbeek: kraan en voertuig op de rijbaan voor het plaatsen van schanskorven 
voor oeverversteviging – inname halve rijbaan 
- De aanvrager om van 17 april 2019 tot en met 18 april 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, oude afrit 2 E19 richting Nederland - linkerkant 
vrachtwagenparking komende van de Bethovenstraat – parkeerverbod voor opname videoclip 

32. Tijdelijk politiereglement - voetbaltornooi - Mortelstraat op 20 april 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       Op zaterdag 20 april 2019 tussen 08.00 uur en 24.00 uur de Mortelstraat tussen huisnummer 33 en de 
Overbroekstraat volledig af te sluiten voor alle verkeer. 
-       Op zaterdag 20 april 2019 tussen 08.00 uur en 24.00 uur in de Mortelstraat tussen Kapelstraat en 
huisnummer 33 enkel plaatselijk verkeer en verkeer van de deelnemers/supporters toe te laten. 
-       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.  
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. 

33. Tijdelijk politiereglement - Bloemenverkoop Lochtenbergplein op 5 mei 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-                  op zondag 5 mei 2019 van 07.00 uur tot 17.00 uur een parkeer- en stilstandverbod in te voeren 
aan de linkerzijde van het Lochtenbergplein tussen de Eikenlei en de Kastanjelaan. 
-                  Op zondag 5 mei 2019 van 07.00 uur tot 17.00 uur het gedeelte van de weg aan de kant van het 
Lochtenbergplein (1 kant blijft open voor het verkeer) tussen de 2 zijtakken naar de Eikenlei, af te sluiten 
voor het verkeer. 
-                  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.  
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. 

34. Tijdelijk politiereglement - kermis Max Wildiersplein op 11 - 12 - 13 mei 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
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-       Van woensdag 8 mei 2019 vanaf 16.00 uur tot dinsdag 14 mei 2019 te 12.00 uur in beide richtingen 
voor iedere bestuurder de toegang te verbieden, op het Max Wildiersplein tussen de Brugstraat en de 
Kattenhoflaan. 
-       Van woensdag 8 mei 2019 vanaf 16.00 uur tot dinsdag 14 mei 2019 om 12.00 uur eenrichtingsverkeer 
in te voeren: 

  in de Henri Dunantlei, het gedeelte tussen de Edith Cavelllaan en Gabriel Petitlaan met toegelaten 
rijrichting naar de Gabriel Petitlaan 

 In de Gabriel Petitlaan met toegelaten rijrichting naar de Watertorenstraat 

 B.A. Lambrechtslaan, het gedeelte tussen de Watertorenstraat en Edith Cavelllaan met toegelaten 
rijrichting naar de Edith Cavelllaan 

 Edith Cavelllaan, het gedeelte tussen de B.A. Lambrechtslaan en Henri Dunantlei met toegelaten 
rijrichting naar de A. De Clerckstraat. 

-       Gedurende voormelde periode het parkeren en stilstaan te verbieden: 

 op het Max Wildiersplein tussen de Brugstraat en de Kattenhoflaan, in de parkeervakken van het 
Max Wildiersplein tussen de Brugstraat en Kattenhoflaan, uitgezonderd voertuigen van de 
kermisattracties. 

 Op de openbare parking gelegen aan het Goorhof in de Kerklei, uitgezonderd voertuigen van 
kermisattracties. 

 In de Watertorenstraat aan beide kanten van de rijbaan. 

 In de B.A. Lambrechtslaan, het gedeelte tussen de Watertorenstraat en Edith Cavelllaan aan de 
linkerkant van de rijbaan 

 In de Edith Cavelllaan, het gedeelte tussen de B.A. Lambrechtslaan en Henri Dunantlei aan de 
linkerkant van de rijbaan 

 In de Edith Cavelllaan, het gedeelte tussen de Henri Dunantlei en A. De Clerckstraat aan beide 
kanten van de rijbaan 

 In de A. De Clerckstraat aan beide kanten van de rijbaan. 

 In de Henri Dunantlei, het gedeelte tussen de Edith Cavelllaan en de Gabriel Petitlaan aan de 
linkerkant van de rijbaan 

 In de Gabriel Petitlaan aan de linkerkant van de rijbaan. 
-       De maatregelen zijn niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten.  
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om : 
-       Van zaterdag 11 mei 2019 om 16.00 uur tot en met maandag 13 mei 2019 om 22.00 uur de 
Sportveldlaan ter hoogte van de Kattenhoflaan – Max Wildiersplein af te sluiten voor het gemotoriseerd 
verkeer op de dagen van de kermis. 
-       Een passende omlegging wordt voorzien via de doorgang tussen de wijk Zandbergen 1 en Zandbergen 
2.  Deze doorgang zal open gemaakt worden door de gemeentelijke technische dienst.  
Artikel  3 
Op zondag 12 mei 2019 tussen 08.00 uur en 19.00 uur zal in de Watertorenstraat een snelheidsbeperking 
ingevoerd worden max. 30 km/uur.  
Artikel 4 
De gemeentelijke diensten zullen instaan voor het plaatsen en verwijderen van de signalisatie.  
Artikel 5 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16.03.1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen.  
Artikel 6 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

35. Tijdelijk politiereglement - jaarmarkt Brugstraat - Kerklei op 12 mei 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       Op zondag 12 mei 2019 van 06.00 uur tot 15.00 uur stilstaan en parkeren te verbieden in het gedeelte 
van de Brugstraat dat gelegen is tussen de Kerklei en Braakstraat. 
-       Op zondag 12 mei 2019 van 07.00 uur tot 15.00 uur alle verkeer te verbieden in het gedeelte van de 
Brugstraat dat gelegen is tussen de Kerklei en Braakstraat. 
-       Op zondag 12 mei 2019 van 06.00 uur tot 22.00 uur stilstaan en parkeren te verbieden in de Kerklei. 
-       Op zondag 12 mei 2019 van 07.00 uur tot 22.00 uur alle verkeer te verbieden in de Kerklei. 
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-       Een wegomlegging zal ingelegd worden via de Brugstraat, Braakstraat, Bergsebaan, Kerklei en 
omgekeerd Kerklei, Bergsebaan, Peter Benoitlaan, Brugstraat. Op de wegen gebruikt voor de omlegging is 
tijdens voormelde periodes het stilstaan en parkeren van voertuigen verboden. 
-       De maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten en marktwagens.  
Artikel 2  
De gemeentelijke diensten zullen instaan voor het plaatsen en verwijderen van de signalisatie.  
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 - brandweer opendeurdag - Zandstraat en parking Watertorenstraat 
op 12 mei 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       Op zondag 12 mei 2019 van 08.00 uur tot 20.00 uur alle verkeer te verbieden in de Zandstraat vanaf de 
Watertorenstraat tot en met de serviceflats gelegen Zandstraat 4. Parkeren is er eveneens verboden. 
-       Op zondag 12 mei 2019 van 07.00 uur tot 20.00 uur de parking gelegen te Sint-Job-in-'t-Goor, hoek 
Kattenhoflaan - Watertorenstraat af te sluiten voor alle verkeer.  Het stilstaan en parkeren is er eveneens 
verboden. 
-       De maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten en voor de voertuigen 
die gebruikt worden bij de demonstraties.  
Artikel 2  
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen.    De bewoners van de afgesloten zone moeten per brief verwittigd worden.  
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. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

37. Vacantverklaring van 0.5 VE contractuele administratieve medewerker onthaal (C1-3) in 
vervanging van afwezigheid wegens ziekte  

secretariaat 

38. Aanvullende agenda - Gemeenteraad 11 april 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Akte wordt genomen van aanvullende agendapunten bij de gemeenteraad op 11 april 2019. 

39. Aanduiding aanwijzend schatter in functie van afwezigheid A.M. 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen duidt mevr. Annemie Marnef, tijdelijk aan als aanwijzend 
schatter. 
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan Federale Overheidsdienst Financiën – Patrimoniumdocumentatie. 

ICT 
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40. Nieuw raamcontract Brugge: aankoop hardware 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeente Brecht verleent goedkeuring aan de deelname, de lastenvoorwaarden en de gunningswijze 
voor de “ICT Aankoopcentrale – Stad Brugge en andere entiteiten voor drie jaar en driemaal met één jaar 
verlengbaar”. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de informaticadienst en de financiële dienst. 

informatiebeheer 

41. Kennisname informatieveiligheid: jaarverslag 2018 en maturiteitsmeting GDPR 2019; 
Goedkeuring informatieveiligheidsplan 2019-2021 en de daaraan gekoppelde acties 

Besluit 
Artikel 1 
Het College neemt kennis van het jaarverslag informatieveiligheid 2018 en de maturiteitsmeting inzake de 
GDPR en geeft goedkeuring aan het informatieveiligheidsplan 2019-2021 en de daaraan gekoppelde acties. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst informatiebeheer. 

personeel 

42. Aanstelling bureau voor het afnemen van psychotechnische proeven voor leidinggevende 
functies 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht te gunnen aan Monitor voor 700 euro 
voor functies niveau A en B en 850 euro voor decretale graden voor een periode van één jaar met ingang 
van 10 april 2019 met de mogelijkheid om driemaal te verlengen met één jaar. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Monitor, de personeelsdienst en de financiële dienst. 

43. Aanvaarding/niet-aanvaarding van kandidaten voor de functie van projectverantwoordelijke 
infrastructuur (B4-5) 

44. Eénzijdig ontslag  

45. Eénzijdig vrijwillig ontslag  

46. Aanstelling  contractuele administratieve medewerkster O&P/personeel 

47. Aanstelling van J.F. als technisch assistent-schilder (D1-3) 

48. Aanstelling jobstudenten groen & duurzaamheid 

49. Verlenging stage  

50. Bijkomende aanstelling van monitor op de speelpleinwerking (hoogdringendheid) 
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FINANCIËN 

51. Betalingsmandaten - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de betalingsmandaten van 1 april 2019 tot en met 5 april 
2019 voor een bedrag van 318 458,06 euro goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

MENS - BURGERZAKEN 

52. Vaststelling van de kiezerslijsten voor de federale, regionale en Europese verkiezingen van 26 
mei 2019. 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen stelt de kiezerslijst met betrekking tot de verkiezing van het 
Europees parlement, de federale Kamer en de regionale parlementen die opgemaakt werd op 1 maart 2019 
definitief vast. 
Totaal : 22 634 kiezers. 
Artikel 2 
De kiezerslijst wordt bekend gemaakt aan de bevolking vanaf heden tot en met 14 mei 2019. 

MENS - VRIJE TIJD 

53. Teambuildingsdag personeel 18 juni 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming tot dienstvrijstelling (namiddag) aan de 
deelnemers van de sport en teambuildingsdag op 18 juni 2019. 

54. G-sportproject Titan Run - Samenwerking Clara Fey - subsidies Pidpa 

Besluit 
Artikel 1 
Het college geeft toestemming tot ondersteuning van het project en aanvraag van subsidie bij Pidpa. 

55. Adviesraad voor toerisme: aktename verslag en advies Raad van Bestuur 20/03/19 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag Adviesraad voor Toerisme van 20 
maart 2019 en volgt het advies om de samenwerking met de Noordertuin van Antwerpen verder te zetten. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Christel Wilms, Dienst Vrije Tijd-Toerisme. 

cultuur 

56. Aankoop biljarts OC 't Centrum 

Besluit 
Artikel 1 
CBS keurt de aankoop van 2 biljarts voor OC 't Centrum op basis van de offerte van  firma Thissen goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de cultuurdienst, technische dienst. 
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57. Intergemeentelijke samenwerking - Cultuur 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om, indien technisch haalbaar na overleg 
met het gezelschap en bij toezegging van Kapellen, Brasschaat en Schoten, de organisatie van dit 
intergemeentelijke samenwerkingsproject in Brecht op te nemen. 
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de cultuurdienst, technische dienst, dienst integrale veiligheid 
en aan de financieel directeur. 

WELZIJN 

58. Aanvraag subsidie Zuidwerking: inleefreizen en jongerenstages 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de subsidieaanvragen. 
De aanvragen voldoen aan alle voorwaarden conform het reglement. Het college beslist de toelage van 150 
euro aan de 2 aanvragers te verlenen. 
Artikel 2 
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan dienst welzijn en dienst financiën.  

EREDIENSTEN 

59. Toelage - Kerkfabriek H. Man Job - Inrichten meterlokaal 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de betaling van de factuur van Fluvius, 
voor het bedrag van 3 445,96 euro, incl. 21% BTW. 
Artikel 2 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan de kerkfabriek H. Man Job en de dienst financiën. 
 

 
Els Eelen Sven Deckers 
Algemeen Directeur wnd. Burgemeester 
 


