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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 16 april 2019 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

groendienst 

2. Kapvergunning Lage Vlier 66 

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

3. Kapvergunning Braambeslaan 27 

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

4. Kapvergunning Fresialaan 24 

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

5. Kapvergunning Canadalaan 10 

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

6. Teruggave borg kapvergunning Sportveldlaan 7 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het advies van de groendienst met betrekking 
tot hogervermelde kapvergunning. 
Aan de financieel directeur van de gemeente wordt de opdracht gegeven om de borgsom (€ 150) volledig 
terug te betalen. 
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Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de groendienst en de 
aanvrager. 

7. Preventieve bestrijding eikenprocessierups voor 2000 eiken op openbaar domein 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen wijst de opdracht voor het preventief bestrijden van 
eikenprocessierups toe aan de firma Van Aert Boomverzorging, Rommersheide F 6, 2960 Brecht. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de aannemer en groendienst. 

wegendienst 

8. Werken nutsleidingen - Melding 

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

9. Weg- en rioleringswerken sociaal woonproject "Molenstraat" - Verslag werfvergadering nr. 9 
d.d. 11 april 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van werfvergadering nr. 9 
van Groep Infrabo N.V.  van 11 april 2019 m.b.t. de weg- en rioleringswerken voor het aanleggen van de 
publieke ruimte voor het sociaal woonproject "Molenstraat". 

10. Project wijk "Leeuwerik" - VMSW - Verslag coördinatievergadering nrs 1 & 2 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van verslagen nummers 1 & 2 van de 
coördinatievergaderingen aangaande de weg- en rioleringswerken m.b.t. het project wijk "Leeuwerik" . 

gebouwen 

11. GBS de Sleutelbloem Brecht: schilderen turnzaal 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft haar goedkeuring aan de offerte van Noordheuvel v.z.w. 
voor het schilderen van de turnzaal in GBS de sleutelbloem te Brecht voor een bedrag van 10.973,76 euro 
exclusief btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan dienst gebouwen en aan de financieel directeur. 

12. Renovatie stookplaats GBS De Schakel - Verslag coördinatievergadering veiligheid en 
gezondheid IGEAN nr. 2 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van verslag nr. 2 van de coördinatievergadering 
d.d. 15 april 2019 m.b.t. de renovatie van de stookplaats in GBS De Schakel.  
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RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

omgevingsvergunningen 

13. OMV2019/89 - Omgevingsvergunning - Vaartkant Links 39, 39A, 39B, 39C en 39D -  Openbaar 
onderzoek 

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

14. OMV2018/312 - Omgevingsvergunning - Vaartkant Links 39B -  Goedkeuring 

Besluit 
  
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor een inrichting voor de opslag en het 
sorteren van afvalstoffen + regularisatie van de verharding in 11043D0385/02L000 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 4) sectie D 383/2 A, (afd. 4) sectie D 385/2 L, (afd. 4) sectie D 385/2 M, (afd. 4) sectie 
D 385/2 N, (afd. 4) sectie D 386 W en (afd. 4) sectie D 386 P, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van OVAM dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal 
deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Brandweer dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van I.G.E.A.N.-milieudienst dienen strikt nageleefd te worden 
en maken integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap voor Natuur en Bos dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies. De voorwaarden kunnen als volgt samengevat worden: 
• De bosoppervlakte binnen het projectgebied dient als bos behouden te worden. Het Bosdecreet blijft er van 
toepassing. Kappingen kunnen er maar uitgevoerd worden mits machtiging van het Agentschap voor Natuur 
en Bos. Het is niet toegelaten er constructies op te richten of ingrijpende wijzigingen van de bodem, de 
strooisel-, de kruid-, of de boomlaag uit te voeren, wat o.m. ook betekent dat er daar geen tuin kan 
aangelegd worden. 
• De verschillende bosvreemde elementen dienen verwijderd te worden uit het bosgedeelte. Dit dient 
onverwijld te gebeuren. 
De vergunningverlenende overheid kan de vergunning slechts toekennen mits naleving van deze 
voorwaarden. 
Onderstaande direct werkende normen zijn hierbij van toepassing: 
• Artikel 97 §2 Bosdecreet van 13.06.1997 
• Artikel 16 Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21.10.1997 
Alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen 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 de vogels en de rustplaatsen van de vleermuizen (artikel 14 van het Soortenbesluit). Bij het uitvoeren 
van werken in de periode van 1 maart tot 1 juli moet men er zich – vóór men overgaat tot de uitvoering van 
de werken – van vergewissen dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of 
vernield worden. Bij het werken aan (oude) constructies of het kappen van bomen dient men na te gaan vóór 
de werken beginnen of er vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen dient 
de aanvrager contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos via het algemeen e-mailadres 
van AVES. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van NV De Scheepvaart 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. 
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-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: 
-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 hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• 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 136000 liter (min. 134.069 liter) en een oppervlakte van  247,1m² (min. 214.51m²). Deze 
installatie maakt het insijpelen van het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse 
Hemelwaterverordening. 
Bij kavels 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. 
 - Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 
- Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be 
  
Milieuvoorwaarden 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
  
Bijzondere voorwaarden:  
- In afwijking van artikel 5.2.1.2§2 Vlarem II dient de exploitant geen weegbrug te installeren.  
- In afwijking van artikel 5.2.1.5§2 Vlarem II dient de exploitant geen twee meter hoge omheining te voorzien 
omheen de inrichting.  
- In afwijking van artikel 5.2.1.5§5 Vlarem II dient de exploitant geen groenscherm van minstens 5 m breedte 
te voorzien langsheen de randen van de inrichting.  
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- Niet-hechtgebonden asbest mag niet in de inrichting aanvaard worden. Asbestcementafval mag enkel 
aanvaard worden wanneer dit gescheiden van andere afvalstoffen wordt aangeleverd 
- Het aanvaarden en het omgaan met asbestcement dient in overeenstemming te zijn met de omzendbrief 
van 27 augustus 2008 over asbest in Vlaamse sorteercentra (code van goede praktijk voor het op de 
Vlaamse sorteercentra aanvaarden, manipuleren, registreren en afvoeren van asbestcementafval of andere 
asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is) 
- Gelet op het verbrandingsverbod moet het bedrijfsrestafval ('gemengd bedrijfsafval') vooraleer het 
afgevoerd wordt naar verbranding gecontroleerd worden op de aanwezigheid van recycleerbare stoffen. Bij 
de nasortering moeten momenteel minstens die fracties worden uitgesorteerd zoals 
vastgelegd in artikel 4.3.2 van het VLAREMA. Indien de minister in de toekomst bij ministerieel 
besluit een code van goede praktijk zou instellen voor de inzameling en/of nasortering van 
bedrijfsrestafval op basis waarvan aan het verbrandingsverbod voldaan kan worden, dan moet 
evenwel deze code gevolgd worden. 
- De opslagtermijn voor fijn tuinafval bedraagt maximum 1 week in de periode april-oktober en 1 maand in de 
periode november-maart. Voor het grovere tuinafval zoals snoeihout is de termijn beperkt tot 2 maanden. De 
afvoer naar een vergunde groencompostering is verplicht. 
- Onbehandeld houtafval moet zijn toepassing vinden in de materiaalrecyclage. Enkel het gedeelte van het 
niet verontreinigd behandeld houtafval dat niet kan afgezet worden in de materiaalrecyclage kan verbrand 
worden met energierecuperatie. Verontreinigd behandeld 
houtafval kan enkel afgezet worden richting energetische valorisatie. 
- Het ingezamelde moet apart en overeenkomstig artikel 5.2.5.2. van VLAREMA opgeslagen worden. De 
inzamel- en verwerkingspercentages voor het ingezamelde aeea dienen ook overeenkomstig artikel 5.2.5.4 
van het Vlarema steeds jaarlijks te worden gerapporteerd via het beheersorganisme of de rapporteringstool. 
De gegevens die de exploitant via het beheersorganisme of de rapporteringstool verstrekt, dienen eveneens 
overeenkomstig artikel 5.2.5.4 van het Vlarema 
te worden gevalideerd door een onafhankelijke keuringsinstelling geaccrediteerd volgens IS017020. 
- De breker die zal worden ingezet voor Ilet uitvoeren van de breekactiviteit dient te werken overeenkomstig 
de bepalingen van het eenheidsreglement voor de certificatie van gerecycleerde granulaten geproduceerd 
door een mobiele installatie op een vaste locatie. 

 
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.  

15. OMV2019/23 - Omgevingsvergunning - Handbooglaan 19 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het verbouwen van een vrijstaande 
eengezinswoning in Handbooglaan 19 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 34 B18, 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: 
-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 van een 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)  /  (put, pomp en aftappunten 
voor bedrijfstoepassingen, drinkwater voor de dieren, dienstkraan voor kuiswater, etc)  met een 
noodoverloop naar een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen 
regenwater mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
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• 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 
infiltratievoorziening met een inhoud van 3000 liter (min. 2591,75 liter) en een oppervlakte van 8,21m² (min. 
4,15m²). Deze installatie maakt het insijpelen van het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform 
de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Aanleg verhardingen: De verhardingen dienen zoveel mogelijk met waterdoorlatende materialen in 
combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag aangelegd te worden om maximaal infiltratie van 
hemelwater ter plaatse mogelijk te maken. Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra 
watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van toepassing. Enkele voorbeelden  
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de Waterwegwijzer bouwen en verbouwen. 
-Bronbemaling: droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van de werken een droogzuiging 
noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1). Het grondwater dat onttrokken 
wordt moet zoveel mogelijk terug in de grond gebracht worden buiten de onttrekkingszone via een 
infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer. Het water mag 
geen wateroverlast veroorzaken. Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste 
alternatief: lozing op de openbare riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op 
dan mag je enkel lozen op de riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt 
bekomen.) 
Voor elke lozing van bronbemalingswater in de riolering moet een zandvanger geplaatst worden. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de vlarem-wetgeving. 
  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- 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.  
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- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

16. OMV2019/26 - Omgevingsvergunning - Theo Coertjenslaan lot 3 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het plaatsen en de exploitatie van een 
nieuwe tijdelijke opslagplaats en magazijn voor Pidpa te Brecht in Theo Coertjenslaan lot 3 2960 Brecht te 
Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 922 D, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
  
- Er dient een fietsenstalling voorzien te worden op het perceel. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies: 
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering: Aangezien de betreffende bouwaanvraag zich 
situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op een zuiveringsinstallatie (centraal 
gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw reglementair te worden aangesloten 
op de bestaande riolering. 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat met een inhoud van minimaal 1.000 l voor 1 tot 4 inwoners: Een septische put is verplicht 
aan te leggen in het collectief te optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet 
hierop aangesloten worden. In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal gebied of 
collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in dat geval 
wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, het grijs 
water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van 10.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (put, pomp en aftappunten voor bedrijfstoepassingen, drinkwater voor de dieren, dienstkraan 
voor kuiswater, etc)  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 (gracht: 
lengte 64m - breedte maaiveld 1,60m - breedte bodem 1,00m- diepte 0,5m - helling 
zijwanden 30°) met een inhoud van 41600 liter (min. 39736,11 liter) en een infiltratieoppervlakte van 90,90m² 
(min. 63,58m²). 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 
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° 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. 
- 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.  
- Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be 
- Eventuele opslag in openlucht dient aan het zicht vanaf het openbaar domein of vanuit de voortuinzone te 
worden onttrokken (vb. ommuren, aanplanten van een groenscherm, gesloten poort). Groenschermen 
moeten aangelegd worden met streekeigen beplanting. 
- Brandveiligheid: het op te richten bedrijfsgebouw moet voldoen aan het koninklijk besluit van 7 juli 1994, en 
latere wijzigingen, tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan 
de nieuwe gebouwen moeten voldoen.  
 
Milieuvoorwaarden 

- De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
 

Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.  

17. OMV2019/41 - Omgevingsvergunning - Cambeenbos laan A 24 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een vrijstaande 
eengezinswoning en bijgebouw na het slopen van de bestaande woning en bijgebouw in Cambeenbos laan 
A 24 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 7 F4, 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: 
-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 
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-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat met een inhoud van minimaal 1.000 l voor 1 tot 4 inwoners: Een septische put is verplicht 
aan te leggen in het collectief te optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet 
hierop aangesloten worden. In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal gebied of 
collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in dat geval 
wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, het grijs 
water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l / max. 10.000 l 
voorzien van nuttig hergebruik (put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-
spoelingen gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan)  met een noodoverloop naar 
een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk 
conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
inhoud van 4810 liter (min. 4.657 liter) en een  infiltratieopp. van 8,34m² (min. 7,45m2). 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. 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven.  
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- 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 rechtsverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

18. OMV2019/36 - Omgevingsvergunning - vegetatiewijziging en stedenbouwkundige 
handelingen - Hoekvlas ZN -  deels goedkeuring, deels weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning voor het kappen van de gezonde eik in 
Hoekvlas ZN te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie C 441 A. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het kappen van de dode boom in 
Hoekvlas ZN te Brecht, kadasternummer, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
 
- Er dient een streekeigen hoogstamboom plantmaat 16/18 heraangeplant te worden. Deze is in te planten 
op/nabij de oostelijke perceelsgrens. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.Het advies en de voorwaarden worden als volgt samengevat: De dode inlandse 
eik kan gerooid worden. Het oogsten van het gras moet, mits enige voorzichtigheid, mogelijk zijn. De 
overblijvende ,gezonde boom, een klein landschapselement, staat hier al zeer lang en moet behouden blijven. 
Deze inlandse eik is ook voldoende opgesnoeid, zodanig dat tractors hier kunnen passeren. De groendienst 
legt een herplant op van 1 streekeigen hoogstamboom met plantmaat 16/18. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap voor Natuur en Bos dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies. Het advies en de voorwaarden luiden als volgt: 
Dit advies wordt verstrekt door het Agentschap voor Natuur en Bos op basis van de volgende wetgeving: 
Artikel 38/3 Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 
april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 
Artikel 35, §4 besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende 
de omgevingsvergunning van 27 november 2015 
Bij het beoordelen van de vergunningsaanvraag en het nemen van de beslissing over de 
omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen zal door de vergunningverlenende overheid 
steeds rekening moeten worden gehouden met de zorgplicht opgelegd door artikel 14 en de bepalingen van 
artikel 16 inzake het tegengaan van vermijdbare schade van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende 
het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. 
Om aan de zorgplicht te voldoen, moeten de natuurwaarden die mogelijk aangetast worden bij het uitvoeren 
van de geplande activiteiten op voldoende wijze worden hersteld. Dit kan bvb. door het herstellen of 
vervangen van kleine landschapselementen, het heraanplanten van bomen of lijnbeplantingen, enz. 
Het Agentschap voor Natuur en Bos maakt voor vergunningen in agrarische gebieden zelf geen inschatting 
meer van de impact op natuurwaarden.  
De vergunningverlener moet zelf verifiëren of minimum aan de zorgplicht wordt voldaan en er geen 
vermijdbare schade optreedt. 
Om correct af te wegen of de natuurwaarden door de geplande activiteit in het gedrang komen en om na te 
gaan of aan de zorgplicht wordt voldaan, kan men  beroep doen op de helpdesk die door het Agentschap 
voor het Natuur en Bos ter beschikking wordt gesteld. 
De helpdesk beschrijft mogelijke maatregelen die in een vergunning kunnen worden opgenomen.  
Thema’s die in de helpdesk aan bod komen zijn: 
-             Kappen van bomen, dreven en/of houtkanten 
-             Acuut gevaar 
-             Hoogstamboomgaarden 
-             (her)aanleggen van een poel 
-             Reliëfwijzigingen 
-             Oprichten van gebouwen en verhardingen 
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-             Begrippen 
U kan de helpdesk terugvinden via deze link: www.natuurenbos.be/helpdesk. 
Tot slot willen we nog de aandacht vestigen op een algemene maatregel, die voor elke vergunning van 
toepassing is: 
“Alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen 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 de vogels en de rustplaatsen van de vleermuizen (artikel 14 van het Soortenbesluit).  
Bij het uitvoeren van werken in de periode 1 maart tot 1 juli moet men er zich - vóór men overgaat tot de 
uitvoering van de werken - van vergewissen dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, 
weggenomen of vernield worden.  
Bij het werken aan (oude) constructies of het kappen van bomen dient men na te gaan vóór de werken 
beginnen of vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen, dient u contact op 
te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos”. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Dienst Integraal Waterbeleid dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies. Het advies en de voorwaarden worden als volgt 
samengevat:  
Deze aanvraag heeft geen invloed op de waterhuishouding en is verenigbaar met de doelstellingen van het 
Decreet Integraal Waterbeleid (art. 1.2.2).  
Als er toelating tot kappen wordt gegeven, moet er rekening worden gehouden met de volgende elementen: 
1.   Eventuele beschadigingen aan de waterloop ten gevolge van het kappen van de bomen dienen door de 
vergunninghouder te worden hersteld.  
2.   Er wordt geadviseerd om eventuele wortelstronken onmiddellijk op de kruin van de waterloop te laten 
zitten. 
3.   Indien een heraanplanting noodzakelijk is, gebeurt dit bij voorkeur met gebiedseigen bomen. Er moet 
dan rekening worden gehouden met volgende afstandsregels: 
1.    ofwel op een plantafstand van minimum 5 m van de kruin van de waterloop; 
2.    ofwel een eerste rij bomen op 0.75 m van de kruin van de waterloop met een afstand tussen de bomen 
van minimum 10 m, zodat de waterloop met de machine bereikbaar blijft, en eventueel een tweede rij bomen 
zoals vermeld onder punt 1. 
4.  Volgens de Wet op het Natuurbehoud is het verboden naaldbomen te planten of te herplanten of hun 
zaailingen te laten groeien op minder dan 6 m van de oevers van de waterlopen. 
5.  De waterloop moet echter steeds bereikbaar zijn voor uitvoering van de noodzakelijke onderhouds-, 
ruimings- en herstellingswerken. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- 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. 
- 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.  
- Alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen 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 de vogels en de rustplaatsen van de vleermuizen (artikel 14 van het Soortenbesluit).Bij het uitvoeren 
van werken in de periode 1 maart tot 1 juli moet men er zich - vóór men overgaat tot de uitvoering van de 
werken - van vergewissen dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of 
vernield worden.  
Bij het werken aan (oude) constructies of het kappen van bomen dient men na te gaan vóór de werken 
beginnen of vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen, dient u contact op 
te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos. 

19. OMV2019/37 - Omgevingsvergunning - vegetatiewijziging en stedenbouwkundige 
handelingen - Oudaenstraat ZN - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor kappen van bomen op het perceel 
kadastraal gekend als afdeling 3 sectie C 281 D ter streke Gooren te Brecht. 
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20. OMV2017/6 - Omgevingsvergunning - Laboureur - mogelijkheid tot tussenkomst 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen en de gemeente Brecht wenst een verzoek tot tussenkomst in 
de zaak in te dienen. 

21. OMV2019/31 - Omgevingsvergunning - Groot Schietveld zn - POVC - kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging op de Provinciale 
Omgevingsvergunningscommissie op 30 april 2019 inzake de omgevingsvergunningsaanvraag van Groot 
Schietveld zn te Brecht. 
Artikel 2 
Het bestuur beslist om zich niet te laten vertegenwoordigen op de zitting.  

22. Stroomgebiedbeheerplannen – terinzagelegging - aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het openbaar onderzoek over de 
stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. 

omgevingsmeldingen 

23. OMV2019/96 - Omgevingsmelding - Veldstraat +145 -  Aktename melding stedenbouwkundige 
handelingen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor aanbrengen van 
gevelwijzigingen in de rechterzijgevel en de achtergevel van een mestkalverenstal voor een perceel gelegen 
te Veldstraat +145 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie C 144 A4. 
Artikel 2 
De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de 
meldingsakte. 

24. OMV2019/110 - Omgevingsmelding - Hogebaan 54C -  Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
bronbemaling bij bouwwerf inrichting gelegen te 2960 Brecht, Hogebaan 54C, kadasternummer (afd. 5) 
sectie A 247 G. 
  
Artikel 2  
Er wordt akte genomen voor onbepaalde duur.  
 
Artikel 3 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
 
Bijzondere voorwaarden: 
Bronbemaling, droogzuiging van bouwputten en drainering:  
(Het is verboden een bronbemaling te exploiteren als die geheel of gedeeltelijk is gelegen in een 
beschermingszone van het type I of II van grondwaterwinningen, bestemd voor de openbare 
watervoorziening.) 
-De droogzuiging moet voldoen aan art 5.53.3.1 van vlarem II. 
-Het grondwater dat onttrokken wordt moet zoveel mogelijk terug in de grond gebracht worden buiten de 
onttrekkingszone via een infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of 
regenwaterafvoer. Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan lozing op de openbare riolering, 
met een verbod op lozing in de vuilwaterafvoer (DWA) indien gescheiden regenwaterafvoer  (RWA) 
aanwezig. 
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-Voor het lozen van volumes hoger dan 10m³/u op de riolering (DWA) is een schriftelijke toestemming van 
Aquafin vereist.  
-De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
-Het grondwater dat onttrokken wordt bij de draineringen alsook bij de bronbemalingen moet, in zoverre dit 
met toepassing van de beste beschikbare technieken mogelijk is, nuttig worden gebruikt. 
-Voor elke lozing van bronbemalingswater in de riolering moet een zandvanger geplaatst worden. 
-Groenschade : 
 Schade ten aanzien van waardevolle bomen in de omgeving dient vermeden te worden. 
 Indien mogelijk enkel droogzuiging buiten droogte en zomerperiode en/of toepassing van retourbemaling  
 (vb druppelbevloeiing). 
 Langdurige droogzuiging tussen de groei (apri-nov) dient vermeden te worden. 
-De nodige maatregelen dienen genomen te worden om hinder (geluid, trillingen, …) te voorkomen. 
  
Voorwaarden m.b.t. stedenbouwkundige handelingen: 
Er kan pas van deze omgevingsmelding gebruikt gemaakt worden na het verkrijgen van de 
omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning en het rooien van 8 bomen.  
  

omgevingsberoepen 

25. OMV2018/280 - Omgevingsvergunning - Vaartstraat 143 - hoorzitting beroep 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de datum van de hoorzitting voor het beroep 
tegen het besluit van het College van burgemeester en schepenen van  29 januari 2019. 
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. 

vergunningsregister 

26. VV1982/8 - Deel vergunningenregister : onderzoek verval verkavelingen - Goudvinklaan ZN - 
niet-vervallen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat de verkavelingsvergunning die op 9 september 
1982 verleend werd voor het verkavelen van een perceel gelegen te Brecht Goudvinklaan ZN, kadastraal 
gekend als (afd. 5) sectie B 211 K niet vervallen is. 
Artikel 2 
De verkaveling wordt opgenomen in het vergunningenregister als niet vervallen. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan COGA bvba, Eikenlei 2 te 2960 Brecht. 

stedenbouwkundige attesten 

27. SA2019/2 - Stedenbouwkundige attesten - Hogebaan 33 - verkavelen - ongunstig 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een ongunstig stedenbouwkundig attest afgeleverd voor het verkavelen in 3 nieuwe loten (2 
halfopen bebouwingen en 1 gesloten bebouwing) in Hogebaan 33 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie 
A 60 R. 
Het slopen van de bestaande woning is wel toelaatbaar, hiervoor kan een omgevingsvergunningsaanvraag 
voor slopen van constructies aangevraagd worden. 
Ook het afsplitsen van het restperceel van ca. 1080m² gelegen in het achterliggende woonuitbreidingsgebied 
is toelaatbaar, aangezien het gedeelte gelegen in het woongebied een voldoende diepte behoudt (ong. 40 
meter) na de voorgestelde afsplitsing van dit restperceel. 
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integrale veiligheid 

28. Integrale veiligheid – Terrasconcerten for Life te Brecht, Veldstraat op 27 juli 2019 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen om een eendagsfestival, 
Terrasconcerten for Life in te richten op zaterdag 27 juli 2019 te Brecht, Veldstraat ter hoogte van 
huisnummer 147.  
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 

29. 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 tussen maandag 15 april 2019 tot en donderdag 18 april 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio  te Brecht, Hogebaan t.h.v. 
de school – herstel kolkaansluiting -  parkeerverbod en inname halve rijbaan 
- De aanvrager om op dinsdag 16 april 2019 (tussen 10.00u en 16.00u) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van gemeente Brecht te Brecht, Gasthuisstraat 
t.h.v. huisnr. 42: inname voet- en fietspad voor het plaatsen van lichte vrachtwagen met hoogtewerker voor 
het vervangen van vlaggen 
- De aanvrager om tussen 17 april 2019 en 30 april 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit 
te voeren voor rekening van Telenet te Brecht, Pierrelaan en Andrélaan – aanleg leidingen voor Telenet - 
parkeerverbod 
- De aanvrager om op 18 april 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor 
rekening van Pidpa ov te Brecht, Eikenlei t.h.v. huisnr. 4: waterwerken -  inname voetpad, fietspad, bushalte 
en deel van de rijbaan 
- De aanvrager om tussen dinsdag 16 april 2019 en donderdag 18 april 2019 (verlenging) 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 van dinsdag 23 april 2019 tot en met woensdag 24 april 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van gemeente Brecht te Brecht, 
Korenbloemdreef t.h.v. huisnr. 4: afsluiten van de rijbaan voor het vellen van een eik 
- De aanvrager om van donderdag 25 april 2019 tot en met vrijdag 3 mei 2019 (verlenging) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20259853) te Brecht, Eikenlei 
t.h.v. huisnr. 179 – aanleg leidingen voor Fluvius 
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- De aanvrager om tussen maandag 29 april 2019 en vrijdag 10 mei 2019 (verlenging) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20260752) te Brecht, 
Gasthuisstraat – Domein sociale appartementen – aanleg leidingen voor Fluvius – werken in voetpad 
- De aanvrager om op vrijdag 3 mei 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor 
rekening van Pidpa ov te Brecht, Lessiusstraat t.h.v. huisnr. 10: aftakking van het waterleidingnet – inname 
voetpad en deel van de rijbaan 
- De aanvrager om van 8 april 2019 tot en met 2 mei 2019 (verlenging) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Brugstraat 179 : inname voetpad voor plaatsen 
stelling – parkeerverbod voor hoogtewerker 
- De aanvrager om van zaterdag 27 april 2019 tot en met maandag 29 april 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Sluisvijfbaan t.h.v. woning Eikenlei 97: 
parkeerverbod voor het plaatsen van container en vrachtwagen 
- De aanvrager om van 31 mei 2019 tot en met 16 juni 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen 
uit te voeren te Brecht, Kapelstraat 58A : inname voetpad voor plaatsen stelling – inname rijbaan voor 
vrachtwagen inzake dakwerken 
- De aanvrager om op zaterdag 18 mei 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
te Sint-Job-in-‘t-Goor, Kerklei thv huisnr. 79 - parkeerverbod voor plaatsen van verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om van 20 april 2019 tot en met 20 mei 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Vijfhoeklaan 4: plaatsen van container in de berm 
- De aanvrager om op zaterdag 18 mei 2019 ( van 10.00u tot 13.00u) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Schoolplein – 4 parkeerplaatsen in de hoek rechts 
achter het oude gemeentehuis (kant van De Kroon) voor de plaatsing van een mobiele cavatruck voor 
huwelijk 

30. Tijdelijk politiereglement - straatfeest - Moeshofstraat op 11 mei 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       Op zaterdag 11 mei 2019 vanaf 14.00 uur tot 24.00 uur al het verkeer te verbieden in de Moeshofstraat. 
-       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. 

31. RMC - N153 – Ontsluiting bedrijventerrein en fietsvoorzieningen op 21 maart 2019 - aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het gunstig advies van de RMC en 
kwaliteitsadviseur over de projectnota N153 - ontsluiting D'Hoef en fietsverbindingen op 21 maart 2019 te 
Antwerpen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de mobiliteitsambtenaar en de leden van de GBC. 

32. RMC - Brecht - Malle, Heraanleg N153 (Oostmalsebaan – De Daad) – (Unieke 
verantwoordingsnota) op 21 maart 2019 - aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het gunstig advies van de RMC en 
kwaliteitsadviseur over de unieke verantwoordingsnota Brecht - Malle, Heraanleg N153 (Oostmalsebaan – 
De Daad) op 21 maart 2019 te Antwerpen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de mobiliteitsambtenaar en de leden van de GBC. 
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ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

33. Verlenging gebruiksovereenkomst - Dog Training Center 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de gebruiksovereenkomst met hondenclub "Dog 
Training Center Brecht"  te verlengen met vijf jaar, eindigend op 31 mei 2024. 
Artikel 2 
Een jaarlijkse gebruiksvergoeding van 25 euro is verschuldigd. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan hondenclub "Dog Training Center Brecht" en de 
financiële dienst. 

34. Lastvoorwaarden voor het leggen van grasdals in Rommersheide F en E en Bosbesdreef - 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

Besluit 
Artikel 1 
Het bestek en de raming voor de opdracht “Lastvoorwaarden voor het leggen van grasdals in 
Rommersheide F en E en Bosbesdreef”, opgesteld door de Dienst Interne zaken worden goedgekeurd. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De 
raming bedraagt € 80.165,28 excl. btw of € 96.999,99 incl. 21% btw. 
Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
Artikel 3 
De uitgave voor deze opdracht zal bij budgetwijziging voorzien worden. 

35. Lastvoorwaarden voor aanstelling sociale tewerkstelling voor onkruidbestrijding dorpskern 
Sint-Lenaarts - Goedkeuring gunning - 2019/003 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 17 april 2019, opgesteld door 
de Groendienst. 
Artikel 2 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3 
De basisopdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de 
beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Werminval, Winterling 3-7 te 2170 Merksem, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van € 27.352,00 excl. btw of € 33.095,92 incl. 21% btw. De verlengingen worden 
mogelijks gegund tegen dezelfde voorwaarden als de basisopdracht. 
Artikel 4 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2019/003 
van 26 februari 2019. 
Artikel 5 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het budget 2019. 

36. Lastvoorwaarden voor het aanstellen van een sociale werkplaats voor het onderhoud van de 
bermen - zwerfvuil - Goedkeuring gunning - 2019/001 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 17 april 2019, opgesteld door 
de Groendienst. 
Artikel 2 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
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Artikel 3 
De basisopdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de 
beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde De Troef VZW, Beyntellus 8 te 2360 Oud Turnhout, tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 28.925,62 excl. btw of € 35.000,00 incl. 21% btw. De verlengingen 
worden mogelijks gegund tegen dezelfde voorwaarden als de basisopdracht. 
Artikel 4 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2019/001 
van 26 februari 2019. 
Artikel 5 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in 2019 op budgetcode 2019/6156007/6/0680. 

personeel 

37. Kennisname besluiten algemeen directeur - 31 januari 2019 

38. Vacantverklaring van 1 VE contractuele functie van consulent publieks- en projectwerking 
bibliotheek (B1-3) 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verklaart 1 VE contractuele functie van consulent publieks- en 
projectwerking bibliotheek (B1-3) vacant met aanleg van een werfreserve voor een periode van één jaar. 
Volgens het nieuwe beslissingskader zal deze functie ingevuld worden door een combinatie van een 
aanwerving- en bevorderingsprocedure samen met een procedure van interne en externe 
personeelsmobiliteit. De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgesteld op 16 mei 
2019 om 12.00 uur 's middags.  Op deze datum leveren de kandidaten het bewijs dat ze voldoen aan de 
voorwaarden, uitgezonderd het strafregister welke kan toekomen uiterlijk op 20 mei maart 2019 om 12.00 
uur 's middags. 
Artikel 2 
Het examenprogramma voor de selectie wordt als volgt vastgesteld: 

 de selectie wordt uitgevoerd op basis van de selectiecriteria en -technieken afgestemd op de 
functiebeschrijving voor deze functie 

 de selectie bestaat uit twee onderdelen op het niveau B1-3, met name: 
1.  Schriftelijk proef (50 punten)               
-   Een gevalstudie en/of meerdere cases met betrekking tot zaken die rechtstreeks verband houden met het 
werkgebied van de dienst en de eigen bevoegdheden, en waarover de gegevens tijdens het examen aan de 
kandidaat worden bezorgd.  In dit onderdeel worden de competenties getoetst, vereist voor de functie op 
basis van de resultaatsgebieden in de functiebeschrijving en het competentieprofiel. 
-  Proef die de nodige basiskennis van de gemeentelijke organisatie, werking en/of regelgeving m.b.t. de 
functie toetst.  Deze proef kan deels of geheel verwerkt worden in het luik cases. 
  
2.  Mondeling proef (50 punten) 
Competentiegericht interview waarin de competenties getoetst worden die vereist zijn voor de functie en 
waarin er gepeild wordt naar de motivatie en interesse voor het werkterrein. 
Aan de geslaagde kandidaten in het schriftelijke gedeelte wordt gevraagd de vragenlijst in functie van een 
persoonlijke profielanalyse (PPA-test van Thomas International) in te vullen. De resultaten van deze test 
vormen enkel een leidraad voor de selectiecommissie en worden niet meegenomen in de beoordeling van 
de kandidaten. 
  
Om te slagen moet de kandidaat minimum 50% van de punten behalen voor elk van voormelde proeven 
(schriftelijke proef en mondelinge proef) en op het totaal van de proeven minstens 60% van de punten 
behalen. 
De selectieproef resulteert conform art. 18 van de rechtspositieregeling in een bindende rangschikking van 
de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. 
Indien er zich meer dan 30 kandidaten inschrijven, worden preselecties gehouden. 
Preselectieve proef: 
Een schriftelijk functierelevante proef wordt georganiseerd waarin de competenties van de kandidaten 
worden getoetst aan de hand van de functiebeschrijving en het functieprofiel voor de functie van consulent 
publieks- en projectwerking bibliotheek, met als doel een beknopt onderzoek te voeren of de kandidaten 
over voldoende algemene kennis en vaardigheden beschikken om deze functie uit te voeren. 
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Om te slagen moet de kandidaat minimum 50% van de punten behalen. Alle geslaagde kandidaten worden 
toegelaten tot de verdere selectieprocedure. De selectiecommissie voor de preselectie is dezelfde als deze 
vastgesteld voor de verdere selectieprocedure. 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen stelt de volgende examencommissie vast: 
1. Erik Breuls, bibliothecaris Zoersel 
2. Sarah Kennis, cultuurbeleidscoördinator Wuustwezel 
Secretaris: Annemie Smits  

FINANCIËN 

39. Betalingsmandaten - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de betalingsmandaten van 15 april 2019 tot en met 19 
april 2019 voor een bedrag van 206 667,04 euro goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

40. Herziening lening 1371 Belfius 

Besluit 
Artikel 1 
De lening 1371 (zie bijlage), ten bedrage van 5.288.406,95 EUR, waarop momenteel een “Linear CMS 
spread 30Y-2Y” wordt toegepast, om te zetten in een lening gebruik makend van de techniek van de “Linear 
CMS spread 30Y-2Y startend met een vaste rentevoet”. 
Artikel 2 
Aan de financieel directeur de machtiging te verlenen om de definitieve rentevoorwaarden vast te leggen. 
Artikel 3   
Akkoord te gaan de clausule inzake wederbeleggingsvergoeding aan te passen als volgt: "Vervroegde 
terugbetalingen zijn niet toegelaten Elke niet-contractueel voorziene verrichting tijdens de looptijd van de 
lening wordt gelijkgesteld met een eenzijdige verbreking van het contract door het bestuur. In dat geval heeft 
Belfius Bank recht op een vergoeding gelijk aan haar reëel geleden financieel verlies". 
Artikel 4  
Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan Belfius Bank n.v. ter attentie van Vincent Stuyck  en aan 
de financieel directeur. 

41. Verslag werkgroep BBC 2020 - doelstellingen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepen keurt de boomstructuur voor de opbouw van de doelstellingen in 
de beleidsnota BBC 2020 goed. De volgorde zal in BBC nog vastgelegd worden. 
-        Participatie en communicatie 
= overschrijdende doelstelling 
 -        Leefbaar 

 Actieplan: Veiligheid 

 Actieplan: Mobiliteit 

 Actieplan: Openbaar domein/publieke ruimte (straten, groenvoorziening, klimaat) 

 Actieplan: Leefmilieu (afval, duurzaamheid, dierenwelzijn) 

 Actieplan: Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 
-        Welvarend/ondernemend 

o Actieplan: Onderwijs 
o Actieplan: Ondernemen (economie, landbouw) 
o Actieplan: Werk 
o Actieplan: Toerisme 

-        Welzijn/zorgzaam 
o Actieplan: Zorg en gezondheid 
o Actieplan: Sociaal beleid 
o Actieplan: Kinderopvang 

-        Bruisend/actief 
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o Actieplan: Evenementen en citymarketing 
o Actieplan: Cultuur en erfgoed 
o Actieplan: Sport 
o Actieplan: Jeugd 

-        Gezonde en dienstverlenende organisatie 
o Actieplan: Dienstverlening 
o Actieplan: Financieel gezond 

Artikel 2 
Tussen de diensten en de bevoegde schepen worden verdere actieplannen en acties geformuleerd die 
telkens ter goedkeuring voorgelegd zullen worden aan het college van burgemeester en schepenen. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

42. Annulatie schrapping van ambtswege uit de bevolkingsregisters - V.Z.-G. 

43. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - V. - M. 

burgerlijke stand 

44. Concessie begraafplaatsen  G.V.  - Besluit 

45. Concessie begraafplaatsen V.FJ - Besluit 

WELZIJN 

46. Octopusgemeente 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorstel om de lidgelden voor de 
Octopusscholen op het grondgebied van Brecht ook voor het volgende schooljaar 2019-2020 te betalen en 
besluit hiervoor een bedrag van 560 euro vrij te maken (70 euro per Octopusschool). 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan dienst welzijn, dienst mobiliteit en dienst financiën.  

47. Subsidie in het kader van lokale netwerken voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie 
van personen in armoede - verantwoordingsnota 2018 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verantwoordingsnota 2018 voor de 
subsidie in het kader van lokale netwerken voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie van personen in 
armoede en besluit de nota te ondertekenen en voor 1 mei digitaal te bezorgen aan het departement 
Cultuur, Jeugd en Media in Brussel.  
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan dienst welzijn.   

48. Aanvraag subsidie Zuidwerking: inleefreizen en jongerenstages 

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

49. Kerkraad Sint-Leonardus - Verslag van de kerkraad van 28 maart 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de kerkraad van Sint- 
Leonardus van 28 maart 2019. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Leonardus. 

50. Kerkraad Sint-Leonardus - Verkiezingen kerkraad 28 maart 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de verkiezingen van de 
kerkraad van Sint- Leonardus van 28 maart 2019.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Leonardus. 

51. Vervanging branddetectoren Sint-Michielskerk - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de werken te laten uitvoeren door Omnium Protecta 
bvba voor een bedrag van 1 039,00 euro, excl. BTW en een waarborgperiode van 2 jaar op de apparatuur 
vanaf de indienststelling van de installatie. 
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Michiel en aan de dienst financiën. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


