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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 23 april 2019 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Vraag van Frans Van Looveren : 
Op het wandelpadje over het kerkhof van Overbroek zouden enkele verzakkingen waar te nemen zijn. Kan 
dit nagekeken worden? CBS: de herstelling van het klinkerpad wordt nagekeken.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

3. Planning technische dienst - aktename 

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

groendienst 

4. Intrekking kapvergunning Zandstraat 107 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen trekt de goedkeuring van de kapvergunning KT 2018-223 in en 
geeft toelating om eventuele aanmaningen tot betaling stop te zetten.                     
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de groendienst en de 
aanvrager. 

5. Intrekking kapvergunning Vaartlaan 17 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen trekt de goedkeuring van de kapvergunning KT 2018-205 in en 
geeft toelating om de eventuele aanmaningen tot betaling stop te zetten.                     
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de groendienst en de 
aanvrager. 
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wegendienst 

6. Vernieuwing vluchtheuvel H. Van Bukentoplaan - Kostenraming - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de kostenraming van € 2 877,77 van de wegendienst met 
betrekking tot de vernieuwing van de vluchtheuvel in de H. Van Bukentoplaan goed. 

7. Ruimen gracht Oudaenstraat - Offerte Van Der Velden - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte van Grondwerken Van Der 
Velden, Weehagenweg 30, 2990 Loenhout voor een bedrag van € 3 750,00 excl. BTW met betrekking tot het 
ruimen van de gracht in de Oudaenstraat goed. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

8. Economische ontwikkeling Kloosterveld en omgeving, van vooronderzoek naar 
planningsinitiatief - besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen is akkoord met de grote lijnen van de voorliggende 
omschrijving van het planningsinitiatief. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen is akkoord om de bevoegdheid te delegeren voor de opmaak 
van dit PRUP. 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen is akkoord om een financiële bijdrage te leveren. 
Artikel 4 
Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Brecht wenst de ontwikkeling van een 
alternatieve ontsluitingsweg en een oplossing voor de geluidsproblematiek. 
Artikel 5 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan POM Antwerpen, dienst lokale economie en landbouw, 
dienst ruimtelijke planning, dienst mobiliteit en integrale veiligheid en de dienst financiën. 

omgeving 

algemeen 

9. Besluit tot in rechte treden en aanstelling van een raadsman 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het voormeld verzoekschrift tot vernietiging 
tegen het Ministerieel Besluit dd. 25 januari 2019 voornoemd  
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen beslist tot in rechte te treden ter ondersteuning van hoger 
genoemd verzoekschrift tot vernietiging en tussen te komen in de procedure tot vernietiging ingesteld bij 
verzoekschrift van 12 maart 2019, waarin de Raad voor Vergunningsbetwistingen verzocht wordt het 
Ministerieel besluit houdende uitspraak over de beroepen aangetekend tegen het besluit OMPG-2017-
0174/MEKI/rasp van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 mei 2018 houdende het verlenen van 
de vergunning aan de bvba Bio-Agro, Terbeeksestraat 4445, 2321 Meer, voor een kippenbedrijf, gelegen te 
2960 Brecht, Laboureur zn, te vernietigen; procedure gekend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen 
onder het nummer 1819-RvVb-0601-A.  
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan Mr. Joris Geens, optredend voor GSJ 
advocaten CVOA en/of een door hem aan te stellen advocaat-kantoorgenoot tevens optredend voor GSJ 
advocaten CVOA, advocaten bij de balie te Antwerpen, met kantoor gevestigd te 2018 Antwerpen aan de 
Mechelsesteenweg 27, tot het opmaken van alle nodige (procedure)stukken en tot het stellen van alle 
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nodige (proces)handelingen, inclusief het indienen van een verzoekschrift tot tussenkomst bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen.  

omgevingsvergunningen 

10. OMV2019/93 - Omgevingsvergunning - De Gauw 8 -  Openbaar onderzoek 

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

11. OMV2019/104 - Omgevingsvergunning - Sint Lenaartsbaan zn -  Openbaar onderzoek 

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

12. OMV2019/106 - Omgevingsvergunning - Kruisbooglaan 31 -  Openbaar onderzoek 

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

13. OMV2019/27 - Omgevingsvergunning - Brugstraat 18 en 20 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor plaatsen van verlichte 
publiciteitsvoorzieningen bij Brico (gevelreclame 11,36m² en dubbelzijdige totem 6m²) in Brugstraat 18 en 20 
te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 193 C, (afd. 5) sectie A 194 B4 en (afd. 5) sectie A 194 A4, aan 
PUBLILUX NV gevestigd te Wolfsakker 2 te 9160 Lokeren, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- 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.  
- Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be 

14. OMV2019/43 - Omgevingsvergunning - Campinaweg 19A -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het plaatsen van een zwembad in 
Campinaweg 19A te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 126 Z, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden:  
 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
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- 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.  

15. OMV2019/47 - Omgevingsvergunning - Moskoeylaan 32 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het slopen van een bestaande woning 
en de bestaande bijgebouwen, het dempen van een zwembad en het rooien van bomen in Moskoeylaan 32 
te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie B 217 E, aan VERHELST VASTGOED BVBA gevestigd te 
Handelslei 42 te 2960 Brecht mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
De bomen mogen niet gerooid worden, zij hinderen de sloopwerken niet.  
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies: Het perceel is gelegen in woongebied en heeft een oppervlakte van 2.647 m². 
Vooraan links op het perceel staat een majestueuze tamme kastanje en daarnaast een ginkgo biloba. Deze 
bomen kunnen onmogelijk de voorziene afbraakwerken hinderen. Deze bomen moeten behouden blijven. 
- 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. 
- 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. 

16. OMV2019/48 - Omgevingsvergunning - Brugstraat 94 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het regulariseren van een veranda 
en het isoleren van de gevels in Brugstraat 94 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 152 R5, mits 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de bouw. 
Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten worden en 
dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo veel mogelijk 
apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor bepaalde gebouwen 
van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris opgemaakt te worden door een 
architect of deskundige. 
- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
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- 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.  

17. OMV2019/54 - Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen en vegetatiewijziging 
- Eyndovensteenweg 179 -  Goedkeuring 

Besluit  
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor kappen van een dode boom in een 
bomenrij in  te Brecht, kadasternummer, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- 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. 
“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 Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.Het advies en de voorwaarden worden als volgt samengevat: De inlandse eik 
maakt deel uit van een bomenrij , is volledig afgestorven en kan gerooid worden. De groendienst legt een 
herplant op van 1 inlandse zomereik met plantmaat 16/18, ter vervollediging van de bomenrij. 
- 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.  

18. OMV2019/58 - Omgevingsvergunning - Dorpsstraat 73 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor de regularisatie van de technische 
constructies en voor het uitbaten van het ontmoetingscentrum in Dorpsstraat 73 2960 Brecht te Brecht, 
kadasternummer (afd. 4) sectie D 70 A3, (afd. 4) sectie D 70 Z2, (afd. 4) sectie D 71 T2, (afd. 4) sectie D 71 
Z2 en (afd. 4) sectie D 74 C2 aan de gemeente Brecht gevestigd te Gemeentepark 1 te 2960 Brecht, mits 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- 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.  
- 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. 
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Bijzondere voorwaarden: 
MUZIEKACTIVITEITEN CAT. 2 (vlarem klasse 3):   
Horecagelegenheden (café, feestzaal, jeugdhuis, ... met categorie 2 muziekactiviteiten)   
  
Algemene hinderbeheersing 
-ramen en deuren gesloten houden vanaf 19u tijdens muziekactiviteiten van meer dan 85 dbA LAeq,15min  
-ramen en deuren gesloten houden in alle andere gevallen vanaf 22u  
-muziek op het terras en/of in de tuin afzetten om 22u    
-staking van alle openluchtactiviteiten om 24u middernacht, alsook terrasgebruik    
-verplicht sluitingsuur om 3 uur in afwijking van de sectorale voorwaarden uit vlarem II    
-alle vormen van muziek mogen niet hinderlijk zijn voor de buurt     
-bezoekers actief aansporen tot stilte en veilig rijgedrag   
  
Voor het organiseren van openbare danspartijen en/of evenementen in open lucht is vooraf toelating van het 
schepencollege vereist.  
  
Geluidsbeperkingen 
-Het maximale geluidsniveau is vastgelegd bij besluit van de Vlaamse Regering van 17/02/2012 (vlarem II) 
houdende maximum 95 dbA LAeq15min voor categorie 2-activiteiten.  
-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] 
  
-Continue bewaking en zelfcontrole van het geluid : 
  Het gebruik van een erkende en geijkte meetinstallatie is verplicht. 
  Zelfcontrole is ten laste van organisator én geluidstechnicus of dj. 
  Meten én registreren van het geluid gedurende de ganse activiteit. 
  Meetgegevens gedurende een maand ter beschikking houden. 
  Manipuleren van de meetketen is strafbaar. 
  Het gebruik van een geluidsbegrenzer is toegelaten bijkomstig op de meetset. 
-Bijkomende maatregelen 
  Kosteloos en duidelijk zichtbaar gehoorbescherming aanbieden. 
  Inrichten niet voor publiek toegankelijke veiligheidszone aan alle geluidskasten. 
  
Afwijkingen muziekactiviteiten > 95 dbA (toelating voor een muziekactiviteit categorie 3): 
-Het inrichten van muziekactiviteiten boven de 95 dbA is enkel toegestaan mits occasioneel karakter, 
bijzondere gelegenheid en max 2 keer per maand én 12 keer per jaar.  
-Er is steeds een voorafgaandelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen vereist.  
Deze toelating geldt als afwijking op de geluidsnorm tot maximaal 100 dbA. De exploitant zal de daarbij 
horende flankerende maatregelen zoals bepaald zoals bepaald in de individuele toelating en vlarem II 
moeten naleven zoals het gebruik van een meetinstallatie ter zelfcontrole, bewaren van meetgegevens ter 
controle, uitdelen oordopjes etc.   
-In alle overige gevallen is vergunningsaanvraag klasse 2 (muziekcategorie 3 tot 100 dbA) vereist.   
  
De bovenstaande voorwaarden werden opgelegd om eventuele hinder naar de buurt toe te beperken, de 
(nacht)rust van de omwonenden te beschermen en het welzijn van de zaalbezoekers te garanderen. Bij niet-
naleving kunnen ambtshalve en te allen tijde bijkomende bijzondere voorwaarden opgelegd worden. 
  
Verplichte naleving van de bovenstaande voorwaarden zonder afbreuk te doen aan de bepalingen rond 
burenhinder vervat in het gemeentelijke politiereglement (GAS, afdeling 6 lawaaihinder) of Burgerlijk 
Wetboek (BW 544 - 1382 - 1383). 

 
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. 
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19. OMV2018/331 - omgevingsvergunning klasse 2 - Henxbroek 8A - Toepassing administratieve 
lus 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent voor bovenstaande aanvraag een eenmalige 
verlenging met maximaal 60 dagen door toepassing van de administratieve lus. 

20. OMV2018/330 - Omgevingsvergunning -Oostmalsebaan 88A - Aktename besluit deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de vergunning onder voorwaarden van de 
deputatie van 11 april 2019. 

omgevingsmeldingen 

21. OMV2019/120 - Omgevingsmelding - Bunderlaan 11 -  Aktename melding stedenbouwkundige 
handelingen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor plaatsen van een veranda  voor 
een perceel gelegen te Bunderlaan 11 te 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie B 101 S.  
Artikel 2 
De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de 
meldingsakte. 

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

22. OMVV 2018/11 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Eendrachtslaan 19 - 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 Eendrachtslaan 19 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie 
M 65 M13, (afd. 1) sectie M 65 K13 en (afd. 1) sectie M 65 L13, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
- De sloopaannemer is als werkgever voor de sloopwerken verplicht een destructieve asbestinventaris op 
te maken. Op basis van deze asbestinventaris zullen aangetroffen asbesthoudende materialen eerst 
selectief weggenomen moeten worden door een gespecialiseerd bedrijf. De kippenstallen die zich op de 
percelen Eendrachtslaan 17-23 bevinden dienen ontdaan van de asbesthoudende dakbedekking door een 
erkend asbestverwijderaar, en aansluitende de ganse stallen volledig af te laten breken. 
- Het niet bebouwbare gedeelte  dient aangelegd te worden met hoogstammig groen (het bestaande moet 
bewaard worden). Het groen moet aangebracht worden langs alle zijden van het perceel min de nodige 
toegangen. Slechts 10% van de perceelsoppervlakte mag ingenomen worden voor aanleg van grasperken, 
speelruimten, tennisvelden e.d. 
- De garages dienen binnen de bouwzone opgericht te worden 
- Maximaal 5% van de totale perceelsoppervlakte kan verhard wordt voor niet-strikt noodzakelijke 
verhardingen (terras, zwembad, tuinpaden...), de algemene bepalingen die gelden in woonparkgebied op 
vlak van (hoogstammig) groen gevolgd worden. 
- Eventuele kapaanvragen van bomen dienen in de latere desbetreffende stedenbouwkundige aanvragen 
aangevraagd en behandeld te worden. Deze vergunning omvat geen kaptoelating of -vergunning voor het 
kappen, rooien, ... van de bestaande hoogstambomen en waardevolle beplantingen. 
- 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. 
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- 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 
-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). 
- 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 indien van toepassing 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. De asbesthoudende dakbedekking dient door een erkend 
asbestverwijderaar verwijderd te worden.  
- Lot 3 is reeds bebouwd en wordt uitgesloten uit de verkaveling. De kippenstal en aanbouw aan de woning 
kunnen gesloopt worden.  
- Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden.   
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- 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. 

23. OMVV 2019/2 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Spechtendreef ZN - 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 Spechtendreef ZN te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie 
M 28 R6 en (afd. 1) sectie M 28 S6, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
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 vooraarden worden als volgt samengevat: 
• De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid, van het Bosdecreet en onder de 
voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde compensatieformulier met kenmerk: 19-204275. 
• De te ontbossen oppervlakte bedraagt 600 m². Deze oppervlakte valt niet meer onder het 
toepassingsgebied van het Bosdecreet. 
• De resterende bosoppervlakte 1040 m² moet ALS BOS behouden blijven. Bijkomende kappingen in 
deze zone kunnen maar uitgevoerd worden mits machtiging door het Agentschap voor Natuur en Bos. Het is 
evenmin toegelaten in deze zone constructies op te richten of ingrijpende wijzigingen van de bodem, de 
strooisel-, kruid- of boomlaag uit te voeren. 
• De ontbossing kan enkel worden uitgevoerd conform het plan toegevoegd als bijlage, waarop ook de als 
bos te behouden zones zijn aangeduid. 
• De bosbehoudsbijdrage van € 3204.00 dient binnen de 4 maanden, vanaf de datum waarop gebruik mag 
gemaakt worden van deze vergunning, gestort te worden. Het overschrijvingsformulier voor het vereffenen 
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van de bosbehoudsbijdrage zal rechtstreeks door ons Agentschap worden overgemaakt aan de aanvrager 
van zodra de vergunning van kracht wordt. 
• De op het verkavelingsplan aangeduide openbare/niet-openbare beboste groene ruimtes over een 
oppervlakte van 1040 m² worden integraal opgenomen in de verkavelingsvoorschriften. Deze beboste 
groene ruimtes moeten ALS BOS behouden blijven. Bijkomende kappingen in deze zone kunnen maar 
uitgevoerd worden mits machtiging door het Agentschap voor Natuur en Bos. Het is evenmin toegelaten in 
deze zone constructies op te richten of ingrijpende wijzigingen van de bodem, de strooisel-, kruid- of 
boomlaag uit te voeren. Bijkomende ontbossing in de op het verkavelingsplan aangeduide groene ruimtes is 
slechts mogelijk na het wijzigen van de verkavelingsvergunning. 
- 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 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 PROXIMUS 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 
-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 
- 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 percelen zijn 
gelegen in woongebied met recreatief karakter. Enkele jaren terug werd hier reeds een “zoomkap” toegestaan 
door de milieu-ambtenaar. Rondom het perceel is reeds een bomenvrije zone van +/- 4 m.Op deze percelen 
staat een mix van inlandse eik, berken, grove den en Amerikaanse vogelkers. De gronden links en achter de 
percelen  werden door de respectievelijk bewoners reeds opgehoogd. Mogelijk zullen de toekomstige 
eigenaars van de betrokken percelen dit ook uitvoeren. De  eigenlijke stedenbouwkundige aanvragen inclusief 
de kapaanvragen zullen terug overgemaakt worden aan de groendienst. 
- 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 indien van toepassing, 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 
- Naleving volgende richtlijnen : 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden 
-Gemeenteraadsbesluit 11 juni 2015 houdende reglement voor aanleg rioleringsinfrastructuur in 
ontwikkelingen 
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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 http://www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen). 
- Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden.   
- De stedenbouwkundige voorschriften gevoegd bij het BPA “woongebied met recreatief karakter” moeten 
stipt nageleefd worden. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- 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. 

stedenbouwkundige attesten 

24. SA2018/21 - Stedenbouwkundig attest - Bristerstraat ZN (11) - Positief 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een stedenbouwkundig attest afgeleverd voor bouwen van een halfopen ééngezinswoning in 
Bristerstraat zn (11) te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 66 N, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
 - Er kan gebouwd worden volgens het RUP Brecht Centrum, de voorschriften uit het RUP Brecht Centrum 
dienen nageleefd te worden. 
- Alle (zichtbare delen van) wachtgevels dienen kwalitatief afgewerkt te worden (duurzaam en esthetisch 
verantwoorde materialen, bv. leien, gevelsteen, ...). Er mogen geen onafgewerkte situaties (snelbouwsteen, 
plastic of isolatie materiaal, ...) in het straatbeeld resteren. 
- Eventuele dakuitbouwen dienen te voldoen aan de voorschriften van het RUP. 
- Wat betreft de algemene voorschriften, de inrichting van de niet bebouwde ruimte en de oprichting van 
bijgebouwen dienen de voorschriften van het RUP Nollekens gevolgd te worden. 
- De aanvraag dient te voldoen aan de gemeentelijke parkeerverordening. 

buurtwegen 

25. Gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 18 - Zandstraat - Besluit Deputatie 28 maart 2019 - 
Aktename en aanplakking 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de beslissing van de deputatie d.d. 28 maart 
2019 over de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nummer 18.  
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen maakt de beslissing van de deputatie bekend vanaf de zondag 
na ontvangst ervan en dit gedurende acht dagen, door middel van aanplakking. 
Artikel 3 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan het Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit, dienst 
stedenbouwkundige beroepen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen; aan de verzoekers tot 
gedeeltelijke afschaffing van de buurtweg, aan Coga BVBA, Eikenlei 2 te 2960 Brecht en aan landmeter-
expert Frederik Vermeiren. 

 

 

integrale veiligheid 
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26. Integrale veiligheid – feest 30-jarigen te Brecht, Ondernemerslaan 2 op 11 mei 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan deze 30-jarigen om een 
feest te organiseren op zaterdag 11 mei 2019 te Brecht, Ondernemerslaan 2.  
 
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 

27. 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 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 op zaterdag 11 mei 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
te Brecht, Vaartstraat 1: plaatsen van verhuiswagen op de rijbaan 
- De aanvrager om op dinsdag 30 april 2019 en maandag 6 mei 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Sint-Job-in-‘t-Goor, Handelslei 4, zijkant van het gebouw, 
kant Jaagpad – opheffen parkeerverbod voor plaatsen van verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om van 13 mei 2019 tot en met 24 mei 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20257955) te Brecht, Pothoek – 
aanleg leidingen voor Fluvius – afsluiten rijbaan 
- De aanvrager om van 3 mei 2019 t.e.m. 4 mei 2019 en van 8 mei 2019 t.e.m. 9 mei 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Brechtsebaan thv huisnr 19 - parkeerverbod voor 
het plaatsen van verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om van vrijdag 26 april 2019 tot en met zondag 28 april 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Hoogstraatsebaan t.h.v. huisnr. 128: 
snelheidsbeperking o.w.v. jungle weekend 
- De aanvrager om van 6 mei 2019 tot en met 31 mei 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen 
uit te voeren te Brecht, Brugstraat 61 : inname voetpad voor plaatsen stelling – parkeerverbod 
- De aanvrager om op zaterdag 11 mei 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Sint-Job-in-‘t-Goor, Kerklei thv huisnr. 32 - parkeerverbod voor het plaatsen van verhuiswagen en 
ladderlift 
- De aanvrager om op donderdag 16 mei 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
te Brecht, Brugstraat thv huisnrs. 202-204 – parkeerverbod voor het plaatsen van verhuiswagen en ladderlift 
- inname fiets-en voetpad 
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- De aanvrager om op dinsdag 30 april 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te 
Brecht, Brugstraat thv huisnr. 112 – parkeerverbod aan de overkant over 2 parkeerplaatsen voor camionette 
- De aanvrager om op zaterdag 4 mei 2019 ( van 10u30 tot 12u30) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Schoolplein – parkeerverbod op de rechterkant van 
de zijtak achter het oude gemeentehuis voor de plaatsing van een Engelse bus 
- De aanvrager om tussen 20 mei 2019 en 29 mei 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit 
te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20261226) te Brecht, Max Wildiersplein/ Koningin Fabiolalaan – 
aanleg leidingen voor Fluvius 
- De aanvrager om op zondag 2 juni 2019 (van 08.00u tot 20.00u) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, zijstraat Kerkstraat naast GBS De Schakel: afsluiten 
rijbaan o.w.v. Schietspel der Kempen 
- De aanvrager om van 30 april 2019 tot en met 20 mei 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Frans Oomspad – afsluiten pad o.w.v. aanleg 
nutsleidingen voor Dio-woningen 
- De aanvrager om op donderdag 9 mei 2019 ignalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
voor rekening van Pidpa ov te Brecht, Gasthuisstraat t.h.v. huisnr. 21: aftakking van het waterleidingnet – 
inname berm, fietspad en deel van de rijbaan 
- De aanvrager om op woensdag 8 mei 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
voor rekening van Pidpa ov te Brecht, Vaartstraat t.h.v. huisnr. 57: aftakking van het waterleidingnet, inname 
fietspad en deel van de rijbaan 
- De aanvrager om op donderdag 2 mei 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
voor rekening van Vlaamse waterweg te Brecht, Brug 10, Vaartstraat – afsluiten brug o.w.v. baggerwerken 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

28. Dagorde gemeenteraad d.d. 9 mei 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de dagorde van de gemeenteraad d.d. 9 mei 
2019. 

personeel 

29. Opstart aanleg werfreserve voor generieke functie van administratieve medewerker (C1-3) 
voor gemeente en OCMW 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht tot opstart van een aanwervingsprocedure voor 
een generieke functie administratieve medewerker (C1-3) in functie van de aanleg van een 
gemeenschappelijke werfreserve (zonder rangschikking) voor gemeente en OCMW voor de duur van één 
jaar.  De werving wordt opgestart via de website, sociale media en een regionaal verschijnend reclameblad 
en zal worden afgesloten op 21 mei 2019 om 12.00 uur 's middags. Op deze datum leveren de kandidaten 
het bewijs dat ze voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden, uitgezonderd het strafregister welke kan 
toekomen uiterlijk op 24 mei 2019 om 12.00 uur 's middags. Te laat ingediende kandidaturen kunnen niet in 
aanmerking genomen worden. 
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 drie onderdelen, met name: 
1.  Schriftelijk proef (40 punten)               
-  De schriftelijke proef peilt naar de basisvaardigheden inzake kennis en inzicht in administratieve 
procedures, schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het kader van rapportering en het verzorgen van 
briefwisseling en het snel kunnen verwerken van nieuwe wetgeving. Daarnaast wordt de nodige basiskennis 
van de gemeentelijke organisatie, werking en/of regelgeving getoetst.  
2. Een PC-proef (20 punten) 
- Proef die de nodige basiskennis test van de meest courante softwaretoepassingen zoals Word en Excel. 
3.  Mondeling proef (40 punten) 
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-  interview waarin de competenties getoetst worden die vereist zijn voor de  generieke functie 
Om te slagen moet de kandidaat minimum 50 % van de punten behalen voor elk van voormelde proeven 
(schriftelijke, PC- 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 voor de graad van administratieve 
medewerker in een opsomming van de geslaagde of geschikt bevonden kandidaten. 
Indien er meer dan 70 kandidaten zijn 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 
administratieve medewerk(st)er, met als doel een beknopt onderzoek te voeren of de kandidaten over 
voldoende algemene kennis en  administratieve vaardigheden beschikken om deze functie uit te voeren. 
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. 

30. Vacantverklaring technisch assistent/machinist-hovenier (D1-3) 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verklaar 1 VE contractuele functie van technisch assistent-
machinist/hovenier (D1-3) vacant. Deze functie zal worden ingevuld via een geldige werfreserve opgesteld 
op 25 juni 2018. De kandidaten worden in volgorde van de rangschikking op de hoogte gesteld. 

31. Aktename van proces-verbaal van aanwervingsexamen voor consulent jeugd (B1-3) 

32. Aanstelling contract bepaalde duur - S.B. 

33. Vacantverklaring van 0.5 VE administratieve medewerker infrastructuur (C1 - C3) en 
aanstelling volgens de werfreserve 

34. Aanstelling contractuele administratieve medewerker infrastructuur - M.P. 

FINANCIËN 

35. Toelage voor dakwerken aan KFC Sint-Job 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de toelage aan KFC Sint-Job voor 
dakwerken ter waarde van 17.412 euro. De werken zullen uitgevoerd worden door de firma Roofcover na het 
voeren van een overheidsopdracht. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de betaling van het voorschot ter waarde van 5.223,59 
euro goed. 
Artikel 3 
In de eerstvolgende budgetwijziging wordt het nodige budget voorzien op 2019/6497038/7/0740.  

36. Betalingsmandaten - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de betalingsmandaten van 22 april 2019 tot en met 26 
april 2019 voor een bedrag van 1 083 287,48 euro goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 
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MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

37. Burgerzaken - Voorlopige inschrijving - Besluit 

burgerlijke stand 

38. Plaatsing grafsteen S.MMB- Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

39. Verslag Sportraad van 2019/03/11 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag en de uitgebrachte adviezen van 
de Sportraad van 2019/03/11. 

erfgoed 

40. Archeologienota ID 10909 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van archeologienota met identificatie nummer 
10909. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst erfgoed voor verdere verwerking. 

MENS - BLIBLIOTHEEK 

41. Aanpassing dienstreglement - openingsuren bibliotheek Sint-Lenaarts 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de wijziging van artikel 2 van het reglement 
van de bibliotheek. 
De aanpassing van het reglement zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd worden. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


