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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 30 april 2019 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Eline Peeters: streekplatform Igean - project fietsparkeren --> we moeten hiervoor 2 
fietsenstallingen/knooppunten selecteren om fietsparkeren te verbeteren. Ik zal tijdens de zitting toelichting 
geven. Voorstel: kruispunt Sint Job - Schotensteenweg/ Kapelstraat 
- Sven Deckers:  Processie Sint-Lenaarts 10 juni 2019: plaatsen vlaggenmasten 2x kerk + 2x Baaneinde 
(kapel) en proper maken voordeur kerk. 
- Bewoner Cambeenbos: vraag om aanpassing van de straatnaamborden met de juiste officiële naam - zie 
bijlage. Antwoorden: als de straatnaamborden vernieuwd moeten worden, dan zal de aanpassing gebeuren. 
- Vrachtwagen Pidpa (?) boom aangereden omgeving Sint-Michielsweg 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

groendienst 

3. Intrekking kapvergunning Hoefijzerdreef 27 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen trekt de goedkeuring van de kapvergunning KT 2019/47 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. 

4. Intrekking kapvergunning Nieuw Rommersheide 1H 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen trekt de goedkeuring van de kapvergunning KT 2019/8 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. 

wegendienst 

5. Werken nutsleidingen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de uitvoering van volgende werken in 
verband met nutsleidingen: 

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen van dinsdag 7 mei 2019 
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- Proximus, Lange Nieuwstraat 106, 2000 Antwerpen voor werken in de Smederijstraat en Nijverheidsstraat, 
2960 Brecht volgens dossier JMS 434805/N0001. 
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de bovengenoemde nutsmaatschappij(en) en de dienst mobiliteit. 

6. Weg- en rioleringswerken sociaal woonproject "Molenstraat" - Verslag werfvergadering nr. 10 
d.d. 18 april 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van werfvergadering nr. 10 
van Groep Infrabo N.V.  van 18 april 2019 m.b.t. de weg- en rioleringswerken voor het aanleggen van de 
publieke ruimte voor het sociaal woonproject "Molenstraat". 

gebouwen 

7. Herstelling vrachtwagen MAN met nummerplaat 852 - AJN 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de offerte van Noord Trucks uit Sint-
Lenaarts om de vrachtwagen MAN met nummerplaat 852 - AJN te laten herstellen voor een totaalbedrag 
van 7.164,17 euro inclusief btw. (Enkel goedkeuring voor prijsofferte voor herstelling van diagnose op rode 
kaart keuring en vervangen stuurwiel). 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen geeft geen goedkeuring aan de offerte van Noord Trucks uit 
Sint-Lenaarts om de vrachtwagen MAN met nummerplaat 852 - AJN te laten herstellen voor een 
totaalbedrag van 1.661,03 euro inclusief btw. (Geen goedkeuring voor prijsofferte voor vervanging van 
bladveer rechtsvoor). 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst gebouwen en de dienst Financiën. 

8. Ontmoetingscentrum Sint Lenaarts Van Roey NV - vorderingsstaat nr. 13A van 23 maart 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de vorderingsstaat nr. 13A van dd. 23 maart 
2019 van het ontmoetingscentrum Sint-Lenaarts voor een bedrag van 507 032,16 euro exclusief btw.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan dienst gebouwen en de financiële dienst. 

9. Renovatie stookplaats GBS De Schakel - Verslag coördinatievergadering veiligheid en 
gezondheid IGEAN nr. 3 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van verslag nr. 3 van de coördinatievergadering 
d.d. 16 april 2019 m.b.t. de renovatie van de stookplaats in GBS De Schakel.  

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen 

10. Ioniserende stralingen klasse III - kennisname besluit 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van het Federaal Agentschap 
voor Nucleaire Controle van 26 april 2019 houdende oprichtings- en exploitatievergunning voor een periode 
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van 15 jaar (van 26/04/2019 tot 25/04/2034) verleend aan VIRTAND BVBA wonende/gevestigd te 
Gemeenteplaats 24-26, 2960 Brecht voor radiografietoestel(len) bij een tandartsenprakijk gelegen te 
Gemeenteplaats 24-26.  
Beroep is mogelijk overeenkomstig art 8.5 van het KB van 20/07/2001. 

omgevingsvergunningen 

11. OMV2019/79 - Omgevingsvergunning - Oostmalsebaan 42H en lot 7 -  Openbaar onderzoek 

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

12. OMV2019/107 - Omgevingsvergunning - Vaartlaan 23 -  Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek dat loopt van 8 mei 2019 tot en met 7 juni 2019.  

13. OMV2019/111 - Omgevingsvergunning - Baan op Sas 2 3B -  Openbaar onderzoek 

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

14. OMV2019/131 - Omgevingsvergunning - Galgevoort Onbekend, Groot Veerle  en Paaltjesdreef  
-  Openbaar onderzoek 

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

15. OMV2019/1 - Omgevingsvergunning - Zagerijstraat 5 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor de inrichting van productie 
tabaksadditieven voor rooktabak in Zagerijstraat 5 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 1 V44 aan 
Humitab Tobacco Casing & Flavours BVBA gevestigd te Zagerijstraat 5 te 2960 Brecht mits voldaan wordt 
aan volgende voorwaarden: 
- 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 opgelegd door het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 3/02/1992 
dienen stipt nageleefd 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 
- 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. 
Bijzondere voorwaarden: 
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De lopende vergunningen/aktenames worden opgeheven vanaf de realisatie van de verandering. 
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.  

16. OMV2019/20 - Omgevingsvergunning - Van De Reydtlaan 90 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het rooien van 16 sparren in Van De 
Reydtlaan 90 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie N 357 V, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
- Heraanplant van 5 hoogstambomen  met plantmaat 16/18. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. Het advies en de voorwaarden worden als volgt samengevat: Alle 16 sparren 
op het perceel in de Van de Reydtlaan 90 mogen gerooid worden. Mits behoud van een notelaar (+/- 10 cm 
diameter), berk (+/- 25 cm diameter) en een tamme kastanje (+/- 45 cm diameter) achteraan het perceel, 
adviseer ik een heraanplant van 5 hoogstambomen. 
De vorige eigenaar heeft het perceel alsook de bomen niet onderhouden. Oude en recente stormschade 
maken dat deze bomen in slechte conditie zijn en daardoor gevaarlijk voor de omgeving. 
- 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.  
- 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. 
- 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.  

17. OMV2019/57 - Omgevingsvergunning - Albatrosdreef 1 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor bouwen van een garage in Albatrosdreef 
1 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 28 G4, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- Er dient een heraanplant te gebeuren met 4 streekeigen hoogstambomen plantmaat 16/18 om het 
groene karakter van de omgeving te garanderen. 
- 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. 
- 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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18. OMV2018/324 - Omgevingsvergunning - Abdijlaan 15 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor verbouwen van een zonevreemde 
woning en bijgebouw, aanpassen van verhardingen en buitenaanleg in Abdijlaan 15 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 2) sectie K 270 S en (afd. 2) sectie K 270 T aan Lumarc BVBA gevestigd te Abdijlaan 
33 te 2960 Brecht, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- Het erfbeplantingsplan/landschapsintegratieplan ontworpen door Archiverde maakt deel uit van de 
vergunning en dient volledig te worden uitgevoerd binnen de vervalperiode van de omgevinsgvergunning 
(max. 5 jaar na de datum van vergunning). De aanplantingen dienen gestart te worden tijdens het 
eerstvolgende plantseizoen volgend op deze vergunning. 
Deze beplanting doorlopend en op vakkundige wijze onderhouden teneinde zijn functie optimaal te 
behouden. 
- De niet-strikt noodzakelijke verhardingen dienen beperkt te blijven tot max. 5% van de totale 
perceelsoppervlakte. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Dienst Luchtvaart - FOD Mobiliteit en Vervoer dienen strikt 
nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap Onroerend Erfgoed dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.Het advies en de voorwaarden worden als volgt samengevat: Het perceel is 
gelegen in beschermd cultuurlandschap en ankerplaats ‘Brechtse Heide’. De aanplant dient te gebeuren 
volgens het landschapsintegratieplan van  Archi-Verde met de voorgestelde bomen en onderbegroeiing en de 
vooropgestelde plantmaten. 
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: 
-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:  
• Er wordt een (niet verplichte) regenwaterput aangelegd met een inhoud van 5000 liter voorzien van nuttig 
hergebruik (toiletten, wasmachine, buitenkraan)  
met een noodoverloop naar een infiltratievoorziening. 
Het bijgebouw wordt aangesloten op de regenwaterput. 
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) via 
infiltratiekom verwerkt in een poel, zie landschapsintegratieplan. 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) 
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° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de Waterwegwijzer bouwen en verbouwen. 
-Bronbemaling: droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van de werken een droogzuiging 
noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1). Het grondwater dat onttrokken 
wordt moet zoveel mogelijk terug in de grond gebracht worden buiten de onttrekkingszone via een 
infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer. Het water mag 
geen wateroverlast veroorzaken. Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste 
alternatief: lozing op de openbare riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op 
dan mag je enkel lozen op de riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt 
bekomen.) Voor elke lozing van bronbemalingswater in de riolering moet een zandvanger geplaatst worden 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de vlarem-wetgeving. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Departement Landbouw en Visserij Duurzame 
Landbouwontwikkeling Antwerpen dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit 
advies. Het advies en de voorwaarden worden als volgt samengevat: Gelet op de bestaande toestand en de 
lokale ruimtelijke situatie en indien de normen van de wetgeving m.b.t. zonevreemde woningen en 
gebouwen en toelaatbare functiewijzigingen worden gerespecteerd, veroorzaken de werken in principe geen 
bijkomende schade aan de externe landbouwstructuren en de agrarische dynamiek. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd (indien van toepassing). 
- 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.  
- De bouwpromotor of initiatiefnemer heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd 
door de distributienetbeheerder Iveka voor elektriciteit en gas , inzake distributie van elektriciteit en gas naar 
en in appartementsgebouwen 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. 
- 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. 

19. OMV2018/338 - Omgevingsvergunning - Kerklei 36 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het verbouwen van een woning in  te 
Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie B 72 P en (afd. 5) sectie B 289 A, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
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- Elk constructie-element dient op eigen terrein uitgevoerd te worden, tenzij hierover een (notarieel) akkoord 
met de aanpalende eigenaar wordt opgemaakt. Indien dit akkoord niet bekomen wordt, is de vergunning 
voor het uitvoeren van de werken aan de rechtergevel niet uitvoerbaar. Er kan desgevallend enkel langs 
binnen geïsoleerd worden (niet vergunningsplichtig indien er geen dragende buitenmuren aangepast 
worden). 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd (indien van toepassing). 
- 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.  
- De bouwpromotor of initiatiefnemer heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd 
door de distributienetbeheerder Iveka voor elektriciteit en gas , inzake distributie van elektriciteit en gas naar 
en in appartementsgebouwen 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 
- 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. 

vergunningsregister 

20. GC2018/41 - Vergunningenregister - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De woning en de fysiek bijgebouwen gelegen te Luyckstraat 6 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 
29 M en (afd. 3) sectie D 29 C) worden in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. De 
bijgebouwen kunnen als 1 fysiek aaneensluitende constructie geïnterpreteerd worden voor de toepassing 
van de definitie "hoofdzakelijk vergund". 
Artikel 2 
Dit besluit vervangt het besluit van collegezitting d.d. 06/08/2018. 
Artikel 3 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 
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integrale veiligheid 

21. Integrale veiligheid – feest 16-jarigen KLJ Overbroek, Sint-Willebrordusstraat 26 op 30 mei 
2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan deze 16-jarigen van KLJ 
Overbroek om een feest te organiseren op donderdag 30 mei 2019 te Brecht, Sint-Willebrordusstraat 26. 
 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. 

22. Integrale veiligheid – stratenloop te Brecht-centrum op vrijdag 21 juni 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan sportdienst van de 
gemeente Brecht om een stratenloop in te richten in het centrum van Brecht op vrijdag 21 juni 2019. 
De gewijzigde route met start en aankomst aan Sporthal De Ring, Ambachtslaan 7 mag gevolgd worden. 
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. 
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mobiliteit 

23. 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 van 13 mei 2019 tot en met 24 mei 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20254972) te Brecht, Laarweg, 
Leerlooiersweg, Molenstraat, Gasthuisstraat – nutswerken i.o.v. Fluvius   
- De aanvrager om tussen 6 mei 2019 en 17 mei 2019 (3 dagen in deze periode)  signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa – uitvoeren van grondmechanische 
proeven: grondsonderingen, grondboringen en infiltratieproeven – te Brecht, Vaartkant Links – afsluiten 
rijbaan met omleiding 
- De aanvrager om van 20 mei 2019 tot en met 28 mei 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20261714) te Brecht, Oude 
Veldstraat t.h.v. huisnr. 179 – vervangen/ verplaatsen distributienet    
- De aanvrager om van 2 mei 2019 tot en met 3 mei 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen 
uit te voeren te Brecht, Molenstraat t.h.v. huisnr. 31: parkeerverbod voor plaatsing van 2 containers 
- De aanvrager om van vrijdag 3 mei 2019 tot en met maandag 6 mei 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Geraniumlaan 6 – container op de rijbaan 
- De aanvrager om van 6 mei 2019 tot en met 10 mei 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen 
uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Baan op Sas 2 t.h.v. huisnrs. 1 en 3 – woningen 
aansluiten op riolering  - afsluiten rijbaan met omleiding 
- De aanvrager om van 2 mei 2019 tot en met 3 mei 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen 
uit te voeren te Brecht, Kattenhoflaan 80 : inname fiets-ven voetpad voor het plaatsen van een kraanwagen 
inzake dakwerken 
- De aanvrager om van 3 mei 2019 tot en met 15 juli 2019 (verlenging) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Algemene Bouwonderneming V&M bvba, 
Kwade Weide 6 te 2920 Kalmthout te Sint-Job-in-‘t-Goor, Kerklei thv huisnr. 56-58 - parkeerverbod voor 
plaatsen werfwagens – inname voetpad voor werfinrichting 
- De aanvrager om van 6 mei tot en met 8 mei 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Hogebaan 9A - parkeerverbod voor het plaatsen van container 
- De aanvrager om van 6 mei 2019 tot en met 13 mei 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen 
uit te voeren voor rekening van Fluvius te Brecht, Heiken t.h.v. huisnr. 65 – opzoeken gaslek – inname 
fietspad  
- De aanvrager om op donderdag 9 mei 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
voor rekening van Coninx te Sint-Job-in-‘t-Goor, Handelslei 4, zijkant van het gebouw, kant Jaagpad – 
opheffen parkeerverbod voor plaatsen van verhuiswagen en ladderlift 

24. Tijdelijk politiereglement - Wijkfeest - Zandblok op 25 mei 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-        op zaterdag 25 mei 2019 van 13.00 uur tot 23.30 uur al het verkeer te verbieden in de Zandblok, 
tussen huisnummers 37 en 45. 
-        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. 
 
 



10 

25. Tijdelijk politiereglement - tijdrit - wielertoeristen op 25 mei 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zaterdag 25 mei 2019 van 13.00 uur tot 17.00 
uur stilstaan en parkeren te verbieden in volgende straten : 
-        Het gedeelte van de Sint-Lenaartsebaan gelegen tussen de Veldstraat en Luyckstraat. 
-        Luyckstraat.  
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zaterdag 25 mei 2019 van 13.45 uur tot 16.30 
uur alle verkeer te verbieden in volgende straten: 
-        Het gedeelte van de Veldstraat dat gelegen is tussen de Luyckstraat en Sint-Lenaartsbaan. 
-        Het gedeelte van de Sint-Lenaartsbaan dat gelegen is tussen de Veldstraat en Luyckstraat. 
-        Luyckstraat.  
Artikel 3 
De maatregelen zijn niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten. 
Een omleiding zal ingelegd worden via de Veldstraat – Loenhout – Wuustwezel – Wuustwezelsteenweg (in 
beide richtingen).  
Artikel 4  
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie (WTC Mastentop) om de signalisatie te 
plaatsen en te verwijderen.  
Artikel 5 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16.03.1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen.  
Artikel 6 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

26. Tijdelijk politiereglement - Praat- en danscafé - Ambachtslaan 12 op 25 mei 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-        Vanaf zaterdag 25 mei 2019 om 12.00 uur tot zondag 26 mei 2019 om 12.00 uur parkeerverbod in te 
voeren op het halve gedeelte van de parking evenwijdig met het skatepark en de E19 en aangrenzend aan 
het jeugdhuis. 
-        Deze 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. 

27. Tijdelijk politiereglement - fuif en touwtrekwedstrijd TTV Vandakker - Kloosterakkerweg op 25 
en 26 mei 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       Van zaterdag 25 mei 2019 om 19.00 uur tot zondag 26 mei 2019 om 24.00 uur eenrichtingsverkeer in 
te voeren : 

 in de Kloosterakkerweg, komende van de Hoogstraatsebaan in de richting van Grijspeird. 

 in de Kloosterakker, komende van de Kloosterstraat in de richting van de Kloosterakkerweg. 
-       De maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten. 
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Artikel 2  
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen. De inrichters moeten zelf instaan voor het ordelijk verloop van het autoverkeer dat de parking 
op- of afrijdt.  
Artikel 3 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16.03.1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen.  
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

28. Tijdelijk politiereglement - Koningsschieten - afsluiten parking Sportveldlaan op 26 mei 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zondag 26 mei 2019 vanaf 07.00 uur tot 22.00 
uur parkeerverbod in te voeren op de parking aan de voetbal in de Sportveldlaan.  
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. 

29. Tijdelijk politiereglement - huwelijk - tuinfeest - Het Lindeken op 31 mei 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       Van vrijdag 31 mei 2019 om 12.00 uur tot zaterdag 1 juni 2019 om 02.00 uur al het verkeer te 
verbieden in het Lindeken. 
-       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. 

30. Tijdelijk politiereglement - Kleipikkersrun op 9 juni 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       Op zondag 9 juni 2019 tussen 14.45 uur en 19.00 uur het verkeer van voertuigen te verbieden in de 
volgende straten : 

 Kerkstraat vanaf de Dorpsstraat tot de Kapelakker 

 Kapelakker 

 P. Wabbeslaan 

 Tuinwijk 

 Fruithoflaan vanaf Tuinwijk tot doodlopend gedeelte tegen Dorpsstraat 

 Dorpsstraat 

 Processieweg tussen Nieuwstraat en voetweg Leopoldstraat 
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 Leopoldstraat tussen Processieweg en Tulpstraat 

 Tulpstraat 

 Nieuwstraat tussen Tulpstraat en Dorpsstraat. 
-       Deze maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten.  
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       Op zondag 9 juni 2019 tussen 13.00 uur en 19.00 uur het stilstaan en parkeren te verbieden in de 
volgende straten : 

 Kapelakker 

 Aan de rechterzijde van de straten van het parcours.  
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       Op zondag 9 juni 2019 tussen 08.00 uur en 22.00 uur het stilstaan en parkeren te verbieden op de 
parkeerplaatsen voor de gemeentelijke basisschool, Kerkstraat 1.  
Artikel 4 
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie van de Kleipikkersrun om de 
signalisatie te plaatsen en te verwijderen.  
Artikel 5 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16.03.1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen.  
Artikel 6 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

31. Tijdelijk politiereglement - Pinksterenkermis - Houtstraat - Dorpsstraat op 9 en 10 juni 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       Van woensdag 5 juni 2019 om 08.00 uur tot en met woensdag 12 juni 2019 om 12.00 uur het stilstaan 
en parkeren te verbieden op de openbare parking in de Dorpsstraat, gelegen aan het voetbalveld. 
-       Van woensdag 5 juni 2019 om 08.00 uur tot en met woensdag 12 juni 2019 om 12.00 uur het stilstaan 
en parkeren te verbieden op de parking hoek Tuinwijk – Dorpsstraat. 
-       Van zondag 9 juni 2019 om 13.00 uur tot maandag 10 juni 2019 om 04.00 uur en op maandag 10 juni 
2019 om 13.00 uur tot dinsdag 11 juni 2019 om 04.00 uur het verkeer te verbieden in de Dorpsstraat voor 
wat het gedeelte betreft tussen ’t Centrum en de Houtstraat.  Het parkeren van voertuigen is er eveneens 
verboden. 
-       De maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten en de voertuigen van 
kermis- en marktkramers. 
-       De uitbaters van de diverse horecabedrijven zullen er zich aan houden de terrassen tijdig van de 
rijbaan te verwijderen en zullen er zorg voor dragen dat het gemotoriseerd verkeer terug vrije doorgang 
krijgt.  
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie – horeca Sint-Lenaarts - om de 
signalisatie op maandag om 04.00 uur en dinsdag om 04.00 uur 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. 

32. Tijdelijk politiereglement - jaarmarkt - Kerkstraat op 10 juni 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       Op maandag 10 juni 2019 tussen 06.00 uur en 14.00 uur het stilstaan en parkeren van voertuigen te 
verbieden in het gedeelte van de Kerkstraat tussen de Dorpsstraat en huisnummer 31 te Sint-Lenaarts.  Het 
verkeer van voertuigen is er eveneens verboden. 
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-       De maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten en de voertuigen van 
kermis- en marktkramers.  
Artikel 2 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16.03.1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen.  
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

33. Tijdelijk politiereglement - Processie – Dorpsstraat - Processieweg – Hoogstraatsebaan op 10 
juni 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       Op maandag 10 juni 2019 tussen 06.00 uur en 14.00 uur het stilstaan en parkeren van voertuigen te 
verbieden in de volgende straten : 

 Het gedeelte van de Dorpsstraat dat gelegen is tussen de Houtstraat en de Hoogstraatsebaan. 

 Het gedeelte van de Houtstraat dat gelegen is tussen de Dorpsstraat en de Leonarduslaan. 

 De Processieweg. 

 Het gedeelte van de Hoogstraatsebaan dat gelegen is tussen de Dorpsstraat en Engelakker. 
-       Op maandag 10 juni 2019 tussen 08.00 uur en 13.00 uur het stilstaan en parkeren van voertuigen te 
verbieden in de volgende straten: 

 Koningsstoel, het gedeelte tussen het Heiken en E. Van Notenlaan. 

 E. Van Notenlaan. 

 Engelakker.  
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       Op maandag 10 juni 2019 tussen 10.30 uur en 14.00 uur het verkeer van voertuigen te verbieden in de 
volgende straten : 

 Het gedeelte van de Dorpsstraat dat gelegen is tussen de Houtstraat en de Hoogstraatsebaan. 

 De Processieweg. 
-       Op maandag 10 juni 2019 tussen 11.00 uur en 12.30 uur het verkeer van voertuigen te verbieden in de 
volgende straten: 

 Het gedeelte van de Hoogstraatsebaan dat gelegen is tussen de Dorpsstraat en Engelakker. 

 Het gedeelte van de Dorpsstraat dat gelegen is tussen de Processieweg en Hoogstraatsebaan. 
-       Deze maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten. 
-       Een omleiding zal in beide richtingen ingevoerd worden via Heiken – E. Van Notenlaan – Engelakker – 
Hoogstraatsebaan – Eester.  
Artikel 3 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16.03.1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen.  
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

34. Lastvoorwaarden voor de aankoop van los meubilair in OC 't Centrum - goedkeuring 
lastvoorwaarden 

Besluit 
Artikel 1 
Het bestek met nr. 2019/006 en de raming voor de opdracht “Lastvoorwaarden voor de aankoop van los 
meubilair in OC 't Centrum”, opgesteld door de Dienst Gebouwen 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 
€ 58.830,00 excl. btw of € 71.184,30 incl. 21% btw. 
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Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
Artikel 3 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in 2019 op budgetcode 2019/6151002/7/0705 (Bouw 
ontmoetingscentrum Sint Lenaarts) en 2019/2410000/7/0739 (aankoop meubilair gemeentelijke centra). 

35. Bijkomende punten gemeenteraad 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de bijkomende punten voor de gemeenteraad. 

personeel 

36. Aanvaarding kandidaturen voor technisch assistent-chauffeur/stratenmaker (D1-3) 

37. Aanleg werfreserve voor contractuele functie van consulent jeugd (B1-3) 

38. Aanstelling contractueel consulent jeugd (B1-3) 

39. Aanstelling technisch assistent-machinist/hovenier (D1-3) 

40. Tijdelijke aanstelling bepaalde duur. 

41. Verlenging tijdelijke aanstelling administratieve medewerker-omgeving 

42. Kennisname van besluiten algemeen directeur - april 2019 

FINANCIËN 

43. Betalingsmandaten - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de betalingsmandaten van 29 april 2019 tot en met 3 mei 
2019 voor een bedrag van 690 675,77 euro goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

MENS - VRIJE TIJD 

44. Gamebus sportregio Antwerpse Kempen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming tot deelname aan de gamebus-app in 
samenwerking met sportregio Antwerpse Kempen. 

45. Goedkeuring Jaarverslag - financieel verslag -  ILV Sportregio Antwerpse Kempen 2018 

Besluit 
Artikel 1 
Het College neemt akte van de jaarrekening en werkingsverslag 2018 van sportregio Antwerpse Kempen. 
De jaarrekening en werkingsverslag worden ter goedkeuring geagendeerd op de gemeenteraad van 13 juni 
2019 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de sportregio Antwerpse Kempen ILV. 
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erfgoed 

46. Archeologienota ID 10962 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester neemt akte van de archeologienota met identificatienummer 10962 
en onderwerp Vooronderzoek Brecht Zandgroefweg. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst erfgoed voor verdere verwerking. 

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL 

47. Ongediertebestrijding in de gemeentelijke basisschool De Schakel - Goedkeuring offerte 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het nieuwe onderhoudsabonnement voor de 
muizenbestrijding in de school De Schakel goed voor een bedrag van 1 400  euro (excl. BTW). 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de school, de milieudienst, dienst gebouwen en 
financiële dienst. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


