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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 9 april 2019 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

groendienst 

2. Teruggave borg omgevingsvergunning Platanendreef 5 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het advies van de groendienst met betrekking 
tot hogervermelde omgevingsvergunning. 
Aan de financieel directeur van de gemeente wordt de opdracht gegeven om de borgsom (€ 300) volledig 
terug te betalen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de groendienst en de 
aanvrager. 

wegendienst 

3. Aanleg fietspad Kloosterstraat - Kostenraming m.b.t. grondboringen archeologisch 
onderzoek - d.d. 5 april 2019 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de kostenraming van € 4 617,77 van VUhbs archeologie 
met betrekking tot de uitvoering van grondboringen aangaande de aanleg van het fietspad in de 
Kloosterstraat goed. 

4. Werken nutsleidingen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de uitvoering van volgende werken in 
verband met nutsleidingen: 
- Telenet, Safierstraat 5 bus 10B, 2200 Herentals voor werken in de Molenstraat, 2960 Brecht volgens 
dossier 25032112. 
- Telenet, Safierstraat 5 bus 10B, 2200 Herentals voor werken in de Mieksebaan 104, 2960 Brecht volgens 
dossier 25032585. 
- Pidpa, Vierselse baan 5, 2280 Grobbendonk voor werken in de Koekoeksdreef, 2960 Brecht volgens 
dossier D-24-828. 
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de bovengenoemde nutsmaatschappij(en) en de dienst mobiliteit. 

5. Werken nutsleidingen - Melding 

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

gebouwen 

6. Aankoop klein materieel voor stock magazijn 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft haar goedkeuring aan de offerte van Vos Tools bvba uit 
Sint-Lenaarts voor het leveren van stock klein materieel voor een bedrag van 2.631,86 euro excl. btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de dienst gebouwen en aan de financieel directeur. 

7. Aanpassingswerken Kempuseum Brecht - Schilderwerken: Proces Verbaal van voorlopige 
oplevering. 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het proces verbaal van voorlopige 
oplevering voor alle  schilderwerken door Noordheuvel V.Z.W. voor een bedrag van 22.536,70 euro exclusief 
btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Dienst Gebouwen en Financiële Dienst. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen 

8. Project-MER – Laboureur 6 - advies 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft gunstig advies mits rekening wordt gehouden met 
bovenstaande opmerkingen. 

omgevingsvergunningen 

9. OMV2019/87 - Omgevingsvergunning - Papbosstraat zn -  Openbaar onderzoek 

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

10. OMV2019/90 - Omgevingsvergunning - Spechtendreef 60 -  Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek. 
Artikel 2  
Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd i.f.v. de afwijking ten opzichte van de voorschriften 
geldende voor het BPA recreatief woongebied. 

11. OMV2019/98 - Omgevingsvergunning - Veldstraat 145+  -  Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1  
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Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek dat loopt van 17 april 2019 tot en met 17 mei 2019.   

12. OMV2018/329 - Omgevingsvergunning - Albertdreef 32 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor verbouwen en uitbreiden van een 
vrijstaande woning, aanleggen van een zwembad en verhardingen in Albertdreef 32 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 5) sectie A 35 P17 aan dhr. Erwin Van Waes en mevr. Anuschka Domen wonende te 
Albertdreef 32 te 2960 Brecht mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
 
- De voorwaarden opgelegd in de vorige vergunning dd 30 oktober 2017 dienen strikt nageleefd 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 (als dat nog niet zou zijn uitgevoerd). 
-Er dient reeds een hemelwaterput van min 10000 l aanwezig te zijn. 
• 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 1200 liter (min. 1180 liter) en een oppervlakte van 1,89m² (min. 1,89m²). Deze installatie maakt 
het insijpelen van het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse 
Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Aanleg verhardingen: De verhardingen dienen zoveel mogelijk met waterdoorlatende materialen in 
combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag aangelegd te worden om maximaal infiltratie van 
hemelwater ter plaatse mogelijk te maken. Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra 
watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van toepassing. Enkele voorbeelden  
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de Waterwegwijzer bouwen en verbouwen. 
-Bronbemaling: droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van de werken een droogzuiging 
noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1). Het grondwater dat onttrokken 
wordt moet zoveel mogelijk terug in de grond gebracht worden buiten de onttrekkingszone via een 
infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer. Het water mag 
geen wateroverlast veroorzaken. Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste 
alternatief: lozing op de openbare riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op 
dan mag je enkel lozen op de riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt 
bekomen.) 
Voor elke lozing van bronbemalingswater in de riolering moet een zandvanger geplaatst worden. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de vlarem-wetgeving. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
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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. 

13. OMV2018/340 - Omgevingsvergunning - Hensellaan D 2 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het bouwen van een vrijstaande 
ééngezinswoning in Hensellaan D 2 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 377 N aan de heer Gertjan 
Meyvis wonende te Vaartstraat 87 te 2960 Brecht mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
Zoals in het rood aangeduid op het inplantingsplan, dient er 18,80m² verharding minder voorzien 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 (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 
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een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk 
conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met 
inhoud van 5200 liter (min.3800 liter) en een oppervlakte van 12m² (min. 6,08m²). Deze installatie maakt het 
insijpelen van het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse 
Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Aanleg verhardingen: De verhardingen dienen zoveel mogelijk met waterdoorlatende materialen in 
combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag aangelegd te worden om maximaal infiltratie van 
hemelwater ter plaatse mogelijk te maken. Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra 
watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van toepassing. Enkele voorbeelden  
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de Waterwegwijzer bouwen en verbouwen. 
-Bronbemaling: droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van de werken een droogzuiging 
noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1). Het grondwater dat onttrokken 
wordt moet zoveel mogelijk terug in de grond gebracht worden buiten de onttrekkingszone via een 
infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer. Het water mag 
geen wateroverlast veroorzaken. Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste 
alternatief: lozing op de openbare riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op 
dan mag je enkel lozen op de riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt 
bekomen.) 
Voor elke lozing van bronbemalingswater in de riolering moet een zandvanger geplaatst worden. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de vlarem-wetgeving.  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven.  
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 
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14. OMV2019/21 - Omgevingsvergunning - Gasthuisstraat 21 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van 5 garage en het 
voorzien van 1 autostaanplaats bij een vergunde meergezinswoning in Gasthuisstraat 21 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 3) sectie C 708 H2 aan mevrouw Christin Van Rompeay wonende te Bethaniëlei 29 te 
2970 Schilde mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
  
- Er mogen geen onafgewerkte situaties resteren: de achtergevel van de garage dient afgewerkt te worden 
met een duurzame en esthetisch verantwoorde, minstens tijdelijke, bekleding (zoals leien, crepi, ...) indien het 
verzanden geen afgewerkt resultaat geeft. 
- 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. 

15. OMV2019/38 - Omgevingsvergunning - Vreugdelaan 22 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een vrijstaande 
ééngezinswoning met aangebouwd bijgebouw in Vreugdelaan 22 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie 
M 44 E4 aan Mr Mahmut Aydin en mevr. Katrien Vermeiren wonende te Petrus De Beuckelaerlaan 32 te 
2100 Antwerpen mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
 
-De volledige voorgevel dient op 6m van de rooilijn ingeplant te worden.  
-Er dienen 9 bomen heraangeplant te worden 
-De grachtoverwelving dient in het verlengde van de oprit aangelegd te worden. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Dienst Wegen dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst 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.  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering: Aangezien de betreffende bouwaanvraag zich 
situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op een zuiveringsinstallatie (centraal 
gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw reglementair te worden aangesloten 
op de bestaande riolering 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat met een inhoud van minimaal 1.000 l voor 1 tot 4 inwoners: Een septische put is verplicht 
aan te leggen in het collectief te optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet 
hierop aangesloten worden. In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal gebied of 
collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in dat geval 
wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, het grijs 
water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
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-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l / max. 10.000 l 
voorzien van nuttig hergebruik (put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-
spoelingen gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan)  met een noodoverloop naar 
een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk 
conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
inhoud van 3800 liter (min. 3800 liter) en een oppervlakte van 6,08m² (min. 6,08m²). 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. 
-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. 
- 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 
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van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

omgevingsmeldingen 

16. OMV2019/100 - Omgevingsmelding - Nieuw Rommersheide 8A -  Aktename melding 
stedenbouwkundige handelingen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door Lindsay Feyen 
wonende te Nieuw Rommersheide 8A te 2960 Brecht voor het plaatsen van een veranda op een perceel 
gelegen te Nieuw Rommersheide 8A 2960 Brecht te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie A 327 B5. 
Artikel 2 
De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de 
meldingsakte.   

17. OMV2019/105 - Omgevingsmelding - J. Van der Nootstraat 7 - Geen aktename melding 
stedenbouwkundige handelingen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt geen akte van de melding ingediend door mevrouw Sonja 
De Clerck wonende te J. Van der Nootstraat 7 te 2960 Brecht voor het bouwen van een aanbouw  voor een 
perceel gelegen te J. Van der Nootstraat 7 2960 Brecht te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 697/2 H. 
  
Artikel 2 
De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de geen 
aktename van deze omgevingsmelding. 

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

18. OMVV 2018/12 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Korenbloemdreef  - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden voor 2 loten voor open bebouwing in Korenbloemdreef  te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 
23 D11 aan de heer Francis Karel Koyen wonende te Eyndovensteenweg 124 te 2960 Brecht mits voldaan 
wordt aan volgende voorwaarden: 
 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Pidpa Riolering dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van TELENET dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Pidpa drinkwater dienen strikt nageleefd te worden en 
maken integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van PROXIMUS dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Interkommunale voor Teledistributie van het Gewest 
Antwerpen dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Eandis System Operator 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.  
Naleving waterrichtlijnen : 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden 
-Gemeenteraadsbesluit 11 juni 2015 houdende reglement voor aanleg rioleringsinfrastructuur in 
ontwikkelingen 



9 

-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 http://www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen). 
Watermaatregelen:  
-Aanleggen gescheiden riolering voor RWA en DWA conform richtlijnen en code van goede praktijk voor 
rioleringssystemen (DWA= droogweer of vuilwaterafvoer / RWA=  regenwaterafvoer). 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. Het advies wordt als volgt samengevat: De percelen bevinden zich in 
woongebied met recreatief karakter. Op perceel 1 staan geen hoogstambomen. (600 m².) 
Op perceel 2 staan 3 grote inlandse eiken.(602 m²) Op de perceelgrens met lot 2, sectie M nr 23/d/11 en het 
perceel, sectie M nr.23/b/16 staan diverse oude inlandse eiken. 
Deze bomen maken  deel uit van een oude bomenrij, allen inlandse eiken, die doorloopt over verschillende 
percelen, eveneens over een groene zone eigendom van de gemeente Brecht. Het is aan te raden ,te trachten, 
deze bomenrij te behouden. 
  
Het college treedt dit advies bij en maakt het zich eigen. 
- Alle nutsleidingen, waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, t.v. distributie en telefoon, of 
eventuele aanpassingen aan reeds bestaande nutsleidingen nodig voor de realisatie van deze verkaveling 
zijn volledig ten laste van de verkavelaar. 
- De verkavelaar heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de 
distributienetbeheerder Iveka voor elektriciteit en aardgas, inzake distributie van elektriciteit en gas naar en 
in verkavelingen strikt na te leven. Kopie van deze reglementen wordt in bijlage toegevoegd. Deze teksten 
zijn eveneens raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via www.iveka.be. 
- De passende signalisatie bij hydranten op de waterleiding dient door de verkavelaar geplaatst worden. 
Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met de Brandweer op het nummer 03/313.97.11.  
- Indien er verlichting wordt voorzien, dan kunnen enkel de standaardarmaturen zoals goedgekeurd door het 
college van burgemeester en schepenen , gebruikt worden. Voor meer informatie kan er contact opgenomen 
worden met Eandis, op het nummer 09/263.24.62 of dossieradministratie.kempen@eandis.be.  
- De bestaande bebouwing dient te worden gesloopt. Deze verkavelingsvergunning omvat de 
stedenbouwkundige vergunning voor de sloop. 
- Het resterende perceel Hoeksedreef 42 is reeds bebouwd en wordt uitgesloten uit de verkaveling 
- Naleving volgende richtlijnen : 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden 
-Gemeenteraadsbesluit 11 juni 2015 houdende reglement voor aanleg rioleringsinfrastructuur in 
ontwikkelingen 
-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 http://www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen). 
- Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden.   
- Het kappen van bomen op de loten i.f.v. bebouwing dient opgenomen te worden in de 
omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van de woningen. Deze omgevingsvergunning voor het 
verkavelen van gronden omvat geen vergunning/toelating voor het kappen van hoogstambomen. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Deze verkavelingsvergunning omvat de stedenbouwkundige vergunning voor het wijzigen van het 
terreinprofiel zoals opgenomen op het verkavelingsplan. / Op het verkavelingsplan werden geen wijzigingen 
van het terreinprofiel opgenomen. Deze verkavelingsvergunning omvat dan ook geen stedenbouwkundige 
vergunning voor het wijzigen van het terreinprofiel. 
- Wanneer voor een lot van de verkaveling is overgegaan tot registratie van de verkoop, de verhuring voor 
meer dan negen jaar, of de vestiging van erfpacht of opstalrecht wordt aan de gemeente een attest 
overgemaakt met het lotnummer, de datum van dergelijke registratie en naam en adres van de koper, 
huurder, houder van opstalrecht of erfpacht.  
- De percelen kunnen niet als bouwgrond verkocht worden en er zullen geen bouwvergunningen verleend 
worden alvorens aan deze voorwaarden voldaan is. 

vergunningsregister 

19. GC2018/10 - Opname in het vergunningenregister - Kleine Vraagstraat ZN - Verzoek tot 
vernietiging beslissing college d.d. 06/08/2018 

Besluit 
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Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen stelt meester Geens van GSJ-advocaten aan om de gemeente 
te vertegenwoordigen in dit dossier. 
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de dienst omgeving. 

integrale veiligheid 

20. Integrale veiligheid – fuif en touwtrekwedstrijd te Brecht, Kloosterakkerweg – TTV Vandakker 
op 24, 25 en 26 mei 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan TTV Vandakker om een 
fuif en touwtrekwedstrijd op 24, 25 en 26 mei 2019 in te richten te Brecht, Kloosterakkerweg. 
De vereniging dient aan de voorwaarden van het gemeentelijk reglement op evenementen te voldoen. 
Afwijking van de geluidsnorm wordt verleend tot 95 dbA (categorie 2) overeenkomstig Vlarem II artikel 
6.7.3§3. 
Bijkomende flankerende maatregelen moeten getroffen worden: 
-       continue bewaking van het geluid met een erkende en geijkte meetset. 
-       zelfcontrole is ten laste van organisator en geluidstechnicus of dj. 
-       meten en registreren van het geluid gedurende de ganse activiteit. 
-       meetgegevens gedurende een maand ter beschikking houden. 
-       manipuleren van de meetketen is strafbaar. 
-       het omgevingsgeluid zoals bepaald in Vlarem II blijft onverminderd van kracht, hetzij de richtwaarde 
voor geluid in open lucht conform bijlage 4.5.4 en/of binnenshuis conform bijlage 2.2.2. 
-       het verschil tussen de gemeten C-filter en A-filter mag maximaal 15 dB bedragen [db(C) - dB(A) < 15 
dB]. 
-       kosteloos en duidelijk zichtbaar gehoorbescherming aanbieden. 
-       inrichten niet voor publiek toegankelijke zone van minimaal 2m aan alle geluidskasten. 
-       de duur van de muziekactiviteit is beperkt tot 4uur met een gradueel afbouwen vanaf 3u met 10dbA. 
Verplichte naleving van de bovenstaande voorwaarden zonder afbreuk te doen aan de bepalingen rond 
burenhinder vervat in het gemeentelijke politiereglement (GAS) of Burgerlijk Wetboek. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de organisatoren, de lokale politie en de brandweer. 

mobiliteit 

21. Mobiliteit - C.P.S. - Stopzetting VVB0011 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist : 
C.P.S. 
 
Maatschappelijke zetel: Varenstraat 15, 2960 Brecht 
Ondernemingsnummer: 0450405939 
onder de voorwaarden van de hierboven vermelde wettelijke bepalingen wordt gemachtigd om het aantal 
verhuurvoertuigen met bestuurder te verlagen met één eenheid met het herkenningsteken 0011. 
Samengevoegd met de bepalingen van de hierboven vermelde collegebesluiten is de hierboven genoemde 
exploitant vanaf heden en onder de voorwaarden van de hierboven vermelde wettelijke bepalingen 
gemachtigd om 
- van 08-07-2014 tot en met 07-07-2019 een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder te 
exploiteren op het grondgebied van de gemeente Brecht; 
- 2 verhuurvoertuigen met bestuurder in te zetten met de herkenningstekens 0009 en 0043. 
De toepasselijke minimum tarieven zijn : 
Minimum basistarief voor minstens 3 uur: 120 euro 
 
Extra tarieven: 50 euro  
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Artikel 2 
De vergunning en het inzetten van taxi's als verhuurvoertuig met bestuurder geven aanleiding tot het innen 
van een belasting zoals bepaald in artikel 49 van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie 
van het personenvervoer over de weg.  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan C.P.S., Varenstraat 15 te 2960 Brecht. 

22. Tijdelijk politiereglement - Roefeldag - Gemeentepark op 4 mei 2019 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zaterdag 4 mei 2019:  
-       tussen 08.00 uur en 19.00 uur parkeerverbod in te voeren op een gedeelte van de parking van het 
gemeentehuis, de reeks parkeerplaatsen tussen het Gemeenschapscentrum en de ingang naar het 
gemeentehuis.  
-       Tussen 12.00 uur en 19.00 uur parkeerverbod in te voeren op de ganse parking aan het gemeentehuis, 
uitgezonderd 2 parkeerplaatsen voor mobilhomes tegen de kant van de Vaartstraat. Het verkeer van 
voertuigen is eveneens verboden.  
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. 

23. Tijdelijk politiereglement - Black and White fuiven KLJ Brecht - Overbroekstraat - 10, 11 en 12 
mei 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       van vrijdag 10 mei 2019 om 19.00 uur tot zondag 12 mei 2019 om 04.00 uur eenrichtingsverkeer in te 
voeren in de Overbroekstraat tussen de Mieksebaan en de Mortelstraat. Het verkeer is enkel toegelaten van 
de Mieksebaan in de richting van de Mortelstraat. 
-       De maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten. 
Artikel 2  
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen. De inrichters moeten zelf instaan voor het ordelijk verloop van het autoverkeer dat de parking 
op- of afrijdt. 
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. 

24. Tijdelijk politiereglement - paardenshow - Kraaienhorst op 11 en 12 mei 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       van zaterdag 11 mei 2019 om 08.00 uur tot zondag 12 mei 2019 om 19.00 uur eenrichtingsverkeer in te 
voeren op volgende plaatsen : 

 In het gedeelte van de Kraaienhorst dat gelegen is tussen de Mallebaan en de gemeenteweg Groot 
Veerle. 

 In de gemeenteweg Groot Veerle. 
Het verkeer is enkel toegelaten van de Mallebaan in de richting van de gewestweg Groot Veerle. 
-       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. 
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Artikel 3 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16.03.1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen. 
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

25. Tijdelijk politiereglement - Streetsoccertornooi - Ambachtslaan - 18 mei 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       van vrijdag 17 mei 2019 om 20.00 uur tot zaterdag 18 mei 2019 om 24.00 uur parkeerverbod in te 
voeren op de volledige parking aan de voetbal in de Ambachtslaan. 
-       De maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten. 
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. 

26. 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 18 april 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, 
Dorpsstraat thv huisnr. 20 – parkeerverbod voor het plaatsten van verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om van 12 april 2019 tot en met 19 april 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Houtstraat 123: plaatsen van container op de 
rijbaan   
- De aanvrager om tussen 15 april 2019 en 26 april 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit 
te voeren voor rekening van Proximus te Brecht, Eikenlei vanaf huisnr. 72 tot aan de Sluisvijfbaan: kabel- en 
sleufwerken, inname fietspad, berm/parkeerstrook en deel van de rijbaan 
- De aanvrager om op zaterdag 27 april 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
te Brecht, parking achter de kerk – parkeerverbod over 1 parkeerplaats voor vormheer n.a.v. vormsel   

27. Verslag verkeerswerkgroep Sint-Job-in-'t-Goor op 26 februari 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van 26 februari 2019 van de 
verkeerswerkgroep van Sint-Job-in-‘t-Goor. 

lokale economie en landbouw 

28. Schrapping uit register leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsgebouwen - Eikenlei 181 - 
aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de schrapping van de bedrijfsruimte gelegen te 
Eikenlei 181, 2960 Brecht uit de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten. 
Artikel 2 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de consulente lokale economie en landbouw. 
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ORGANISATIE EN PERSONEEL 

29. Ondersteuning AG Vespa - Projectkost - Samenwerkingsprotocol - Bouw GBS De 
Sleutelbloem 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan de geraamde projectkost voor AG Vespa in het kader van het 
samenwerkingsprotocol dat op 14 februari 2019 goedgekeurd werd door de gemeenteraad: 
2019: 28.039,59 (exclusief BTW) (inclusief kosten gemaakt in 2018 - deze werden nog niet verrekend) - 
33.927,90 (inclusief BTW) 
2020: 18.577,15 (exclusief BTW) - 22.478,38 (inclusief BTW) 
2021: 14.486,98 (exclusief BTW) - 17.529,25 (inclusief BTW) 
2022: 6.727,99 (exclusief BTW) - 8.140,87 (inclusief BTW) 
2023: 9.434,00 (exclusief BTW) - 11.415,14 (inclusief BTW) 
Artikel 2 
In 2019 werd deze begeleidingskost reeds opgenomen in het budget. 
Artikel 3 
De budgetten voor de begeleidingskost 2020-2021-2022-2023 zullen opgenomen worden in het 
meerjarenplan voor begeleiding AG Vespa (intern en extern). 

30. Verslag bespreking Begeleiding Bunkerhotel GBS De Sleutelbloem - 5 april 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Akte wordt genomen van het verslag d.d. 5 april 2019 over de opstart van het dossier voor het masterplan. 

personeel 

31. Vacantverklaring van 1 VE administratieve medewerker infrastructuur (C1 - C3). 

32. Vacantverklaring van 2 VE contractuele functie van technisch assistent-
stratenmaker/chauffeur (D1-3) 

33. Ambtshalve herplaatsing in de functie van coördinator dienst financiën (A1a-A3a) 

34. Kennisname vrijwillig ontslag i.f.v. pensionering - 

35. Kennisname van besluiten algemeen directeur - maart 2019 

FINANCIËN 

36. Betalingsmandaten - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de betalingsmandaten van 8 april 2019 tot en met 11 
april 2019 voor een bedrag van 192 875,58 euro goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

37. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - F. A. 
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MENS - VRIJE TIJD 

cultuur 

38. Programmatie seizoen '19-'20 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de goedkeuring voor de programmatie. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming voor de voorstelling met kostprijs van 
+€2500 excl. BTW. 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt de cultuurdienst om de locaties voor de programmaties 
te bekijken met de bevoegde schepen van cultuur. 
Artikel 4 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt om de data van het optreden van Marcel Van Thilt en 
Steven Mahieu na te kijken. 
Artikel 5 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financiële dienst en de dienst vrije tijd. 

39. Verslag beheersorgaan GC Jan vander Noot - aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag en de uitgebrachte adviezen van 
het beheersorgaan op 8/4/2019. 

jeugd 

40. Feestbussen De Lijn Oud op Nieuw 2019-2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het College van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met het indienen van de aanvraag voor 
deelname aan de oudejaarsnachtbussen 2019-2020 voor de lijn 620. 

WELZIJN 

41. Verslag ouderenadviesraad van 18 maart 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de Ouderenadviesraad van 18 
maart 2019.  
Artikel 2 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan dhr. Bart Neefs OCMW en aan de dienst welzijn.  

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL 

42. Tijdelijke aanstelling doorlopende duur (TADD) -  

43. Tijdelijke aanstelling doorlopende duur (TADD) –  
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EREDIENSTEN 

44. Toelage - Kerkfabriek H. Man Job - Inrichten meterlokaal - PIDPA 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de betaling van de factuur van PIDPA 
voor een bedrag van 1003,39 euro incl. 21% BTW. 
Artikel 2 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan de kerkfabriek H. Man Job en de dienst financiën. 
 
 
Annemie Marnef Eline Peeters 
Algemeen Directeur Burgemeester waarnemend 
 


