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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 7 mei 2019 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Luc Aerts: Er wordt gevraagd om in de Tilburgbaan ter hoogte van de bakkerij Cools (de winkel ligt aan de 
Vaartstraat) de putten in de berm (die daar nu reeds in asfalt is) met asfalt op te vullen. Nakijken en 
opnemen in de planning. 
- Eline Peeters: Via bewoner/wandelaar: de zandweg naar Kristus Koning zou vol diepe putten zitten. Kan er 
daar eens ter plaatse gegaan worden en eventueel worden opgevuld? Nakijken en opnemen in de 
planning. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

groendienst 

3. Kapvergunning Hoeveweg, Sint-Rafaël 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
11 bomen, mits heraanplant van 7 streekeigen hoogstambomen.                            . 
De kaptoelating is slechts uitvoerbaar na ontvangst van de waarborg in het kader van de opgelegde 
heraanplant. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 

4. Kapvergunning Meidoornlaan 37 a 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
3 eiken mits heraanplant van 7 streekeigen hoogstambomen van plantmaat 16/18 (16-18 cm stamomtrek op 
borsthoogte). 
De kaptoelating is slechts uitvoerbaar na ontvangst van de waarborg in het kader van de opgelegde 
heraanplant. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 

5. Kapvergunning Eekhoornlaan 1 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
5 eiken zonder heraanplant. 
  

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen van dinsdag 14 mei 2019 



2 

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

6. Kapvergunning Mieksebaan 139 

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

7. Kapvergunning Zandstraat 21 

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

8. Kapvergunning Holleweg 15 

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

9. Kapvergunning Staf Larochelaan 34 

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

10. Kapvergunning Pastoor Verbernelaan 12 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
2 sparren zonder heraanplant. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 
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11. Kapvergunning Zandstraat 17 

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

12. Intrekking kapvergunning Spechtendreef 6 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen trekt de goedkeuring van de kapvergunning KT 2019-51 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. 

13. Teruggave borg kapvergunning Condordreef 15 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het advies van de groendienst met betrekking 
tot hogervermelde kapvergunning. 
Aan de financieel directeur van de gemeente wordt de opdracht gegeven om de borgsom (€ 1 200) volledig 
terug te betalen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de groendienst en de 
aanvrager. 

14. Teruggave borg kapvergunning Spechtendreef 5 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het advies van de groendienst met betrekking 
tot hogervermelde kapvergunning. 
Aan de financieel directeur van de gemeente wordt de opdracht gegeven om de borgsom (€ 750) volledig 
terug te betalen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de groendienst en de 
aanvrager. 

wegendienst 

15. Infrastructuurwerken "De Merel" - Proces verbaal van definitieve oplevering IGEAN - 
Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het proces-verbaal van definitieve oplevering, 
opgesteld op 6 mei 2019. 

16. Plaatsing verkeersremmers Bosbesdreef - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor het plaatsen van megablokken in de 
Bosbesdreef na de geplande verbreding van de straat, zoals aangeduid op schets. 
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17. Verkaveling Kapelakker (VMSW) - Werfverslag 2 d.d. 3 mei 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van werfverslag 2 van 3 mei 2019 met 
betrekking tot de weg- en rioleringswerken voor de verkaveling "Kapelakker". 

18. Werken nutsleidingen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de uitvoering van volgende werken in 
verband met nutsleidingen: 
- Proximus, Lange Nieuwstraat 106, 2000 Antwerpen voor werken te Eikenlei 71A, 2960 Brecht volgens 
dossier JMS/437830/N0001. 
- Telenet, Safierstraat 5 bus 10B, 2200 Herentals voor werken in de Gasthuisstraat, 2960 Brecht volgens 
dossier 25007783 
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de bovengenoemde nutsmaatschappij(en) en de dienst mobiliteit. 

19. Werken nutsleidingen - Melding 

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

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

omgevingsvergunningen 

20. OMV2019/86 - Omgevingsvergunning - Klein Veerle 28, 30, 32 en 34 -  Openbaar onderzoek 

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

21. OMV2019/124 - Omgevingsvergunning - A. Daenslaan  -  Openbaar onderzoek 

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

22. OMV2019/30 - Omgevingsvergunning - Hogebaan 54C -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het bouwen van een woning en het 
rooien van 8 dennenbomen in Hogebaan 54C te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 247 G, mits 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
-Er wordt een heraanplant opgelegd van 6 streekeigen hoogstambomen met plantmaat 16/18. 
-De trapopening die toegang geeft tot de kelder, mag niet gebruikt worden als smeerput voor het 
onderhouden van auto’s. 
 - 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 771 m². 
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Het perceel zal +/- ½ m opgehoogd worden wat nefast is voor de bomen. De bomen kunnen gerooid worden. 
De groendienst legt een herplant op van 6 streekeigen hoogstambomen met plantmaat 16/18. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies:  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering: Aangezien de betreffende bouwaanvraag zich 
situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op een zuiveringsinstallatie (centraal 
gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw reglementair te worden aangesloten 
op de bestaande riolering. 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat met een inhoud van minimaal 1.000 l voor 1 tot 4 inwoners: Een septische put is verplicht 
aan te leggen in het collectief te optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet 
hierop aangesloten worden. In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal gebied of 
collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in dat geval 
wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, het grijs 
water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l / max. 10.000 l 
voorzien van nuttig hergebruik (put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-
spoelingen gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale inhoud van 2581 liter en een minimale oppervlakte van 4,13 meter. Deze installatie maakt het 
insijpelen van het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse 
Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Aanleg verhardingen: De verhardingen dienen zoveel mogelijk met waterdoorlatende materialen in 
combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag aangelegd te worden om maximaal infiltratie van 
hemelwater ter plaatse mogelijk te maken. Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra 
watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van toepassing. Enkele voorbeelden  
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de Waterwegwijzer bouwen en verbouwen. 
-Bronbemaling: droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van de werken een droogzuiging 
noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1). Het grondwater dat onttrokken 
wordt moet zoveel mogelijk terug in de grond gebracht worden buiten de onttrekkingszone via een 
infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer. Het water mag 
geen wateroverlast veroorzaken. Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste 
alternatief: lozing op de openbare riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op 
dan mag je enkel lozen op de riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt 
bekomen.) 
Voor elke lozing van bronbemalingswater in de riolering moet een zandvanger geplaatst worden. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de vlarem-wetgeving. 
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- 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”. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade en 
hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven.  
- Er mag niet geveld of geruimd worden tijdens de standaard schoontijd van 1 april tot en met 30 juni.  
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
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.  

23. OMV2019/44 - Omgevingsvergunning - Goudregenlaan 9 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor verbouwen van een 
gemeenschapsvoorziening en wijzigen van verhardingen in Goudregenlaan 9 te Brecht, kadasternummer 
(afd. 2) sectie L 26 D7, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- De aangepaste parkeerplaats (3 x 6 meter) dient in de voortuinstrook aan de openbare weg voorzien te 
worden, op bestaande, stabiele verharding, zo dicht mogelijk nabij een toegankleijke ingang van het 
gebouw. 
- De verhardingen dienen beperkt te worden zoals in rood aangeduid op het aangepaste inplantingsplan. 
- De fietsenstalling dient 1,5 meter meer naar rechts ingeplant te worden, zoals aangegeven op het 
aangepaste inplantingsplan.. 
- Het dakmateriaal voor de fietsenstalling moet bestaan uit duurzaam en ethetisch verantwoord materiaal, 
bv. pannen, leien, hout, ...  
- 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 Inter dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal 
deel uit van dit advies. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
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niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be 

24. OMV2019/69 - Omgevingsvergunning - A. Daenslaan 32 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een gekoppelde 
ééngezinswoning met een bijgebouw in de achtertuin in A. Daenslaan 32 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) 
sectie B 618 C5, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- De oprit kan uitgevoerd worden met een lengte van 2 parkeerplaatsen.  Het gedeelte in het rood aangeduid 
op het inplantingsplan mag niet uitgevoerd worden. 
- De verharding aangeduid in de oranje zone op het inplantingsplan dient met 5m² verharding verminderd te 
worden.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering: Aangezien de betreffende bouwaanvraag zich 
situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op een zuiveringsinstallatie (centraal 
gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw reglementair te worden aangesloten 
op de bestaande riolering (als dat nog niet zou zijn uitgevoerd). 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat met een inhoud van minimaal 1.000 l voor 1 tot 4 inwoners: Een septische put is verplicht 
aan te leggen in het collectief te optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet 
hierop aangesloten worden. In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal gebied of 
collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in dat geval 
wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, het grijs 
water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l / max. 10.000 l 
voorzien van nuttig hergebruik (put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-
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spoelingen gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan)  met een noodoverloop naar 
een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk 
conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
inhoud van 5000 liter (min. 4075 liter) en een oppervlakte van 12,2m² (min. 6.52m²). Deze installatie maakt 
het insijpelen van het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse 
Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Aanleg verhardingen: De verhardingen dienen zoveel mogelijk met waterdoorlatende materialen in 
combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag aangelegd te worden om maximaal infiltratie van 
hemelwater ter plaatse mogelijk te maken. Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra 
watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van toepassing. Enkele voorbeelden  
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de Waterwegwijzer bouwen en verbouwen. 
-Bronbemaling: droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van de werken een droogzuiging 
noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1). Het grondwater dat onttrokken 
wordt moet zoveel mogelijk terug in de grond gebracht worden buiten de onttrekkingszone via een 
infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer. Het water mag 
geen wateroverlast veroorzaken. Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste 
alternatief: lozing op de openbare riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op 
dan mag je enkel lozen op de riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt 
bekomen.) 
Voor elke lozing van bronbemalingswater in de riolering moet een zandvanger geplaatst worden. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de vlarem-wetgeving. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  

25. OMV2019/46 - Omgevingsvergunning - Gemeenschapslaan 20 -  Goedkeuring 

Besluit  
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het slopen van de bestaande woning, 
het bouwen van een halfopen eengezinswoning en het kappen van bomen zonder ontbossing in 
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Gemeenschapslaan 20 2960 Brecht te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 65 T12, mits voldaan wordt 
aan volgende voorwaarden: 
- De wachtgevel dient volledig afgewerkt te worden in duurzaam en esthetisch verantwoord materiaal (bv. 
leien, gevelsteen, bepleistering, ...), zodat er geen onafgewerkte situaties (snelbouwsteen) in het straatbeeld 
verschijnen. 
- De wilde kastanje dient behouden te blijven, 7 streekeigen hoogstambomen plantmaat 16/18 zijn heraan te 
planten volgens de bepalingen van het veldwetboek op min. 2 meter van de erfscheiding. 
- 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 ligt 
in woonparkgebied en heeft een oppervlakte van 1.176 m². De dennenboom achteraan links op het perceel, 
de dennenboom rechts achteraan op het perceel hebben geen meerwaarde voor de omgeving en kunnen 
gerooid worden. Beide dennen vertonen een kale zijde in de kroon. Beide coniferen op het perceel kunnen 
eveneens gerooid worden.  
De wilde kastanje dient behouden te blijven. De groendienst legt een herplant op van 7 streekeigen 
hoogstambomen. 
- Alle van nature in het wild levende vogelsoorten zijn beschermd in het Vlaamse Gewest op basis van het 
soortenbesluit van 15 mei 2009. De bescherming heeft onder meer betrekking op de nesten van deze 
vogelsoorten (art 14 Soortenbesluit). Bij het uitvoeren van werken in de periode 1 maart - 1 juli moet men er 
zich van vergewissen dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of vernield 
worden. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering: Aangezien de betreffende bouwaanvraag zich 
situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op een zuiveringsinstallatie (centraal 
gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw reglementair te worden aangesloten 
op de bestaande riolering. 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat met een inhoud van minimaal 1.000 l voor 1 tot 4 inwoners: Een septische put is verplicht 
aan te leggen in het collectief te optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet 
hierop aangesloten worden. In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal gebied of 
collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in dat geval 
wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, het grijs 
water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l / max. 10.000 l 
voorzien van nuttig hergebruik (put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-
spoelingen gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan)  met een noodoverloop naar 
een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk 
conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
inhoud van 2430 liter (min. 1855 liter) en een oppervlakte van 5,28m² (min. 2,97m²). Deze installatie maakt 
het insijpelen van het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse 
Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
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-Aanleg verhardingen: De verhardingen dienen zoveel mogelijk met waterdoorlatende materialen in 
combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag aangelegd te worden om maximaal infiltratie van 
hemelwater ter plaatse mogelijk te maken. Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra 
watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van toepassing. Enkele voorbeelden  
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de Waterwegwijzer bouwen en verbouwen. 
-Bronbemaling: droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van de werken een droogzuiging 
noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1). Het grondwater dat onttrokken 
wordt moet zoveel mogelijk terug in de grond gebracht worden buiten de onttrekkingszone via een 
infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer. Het water mag 
geen wateroverlast veroorzaken. Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste 
alternatief: lozing op de openbare riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op 
dan mag je enkel lozen op de riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt 
bekomen.) 
Voor elke lozing van bronbemalingswater in de riolering moet een zandvanger geplaatst worden. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de vlarem-wetgeving. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven.  
- Er mag niet geveld of geruimd worden tijdens de standaard schoontijd van 1 april tot en met 30 juni.  
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 
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26. OMV2018/334 - omgevingsvergunning – Kanaallaan 12 - Toepassing wijzigingslus 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent voor bovenstaande aanvraag een eenmalige 
verlenging met maximaal 60 dagen in toepassing van artikels 30 en 45 van het Decreet betreffende de 
omgevingsvergunningen (wijzigingslus). 

27. SV2016/12 - stedenbouwkundige vergunning - verzaking - Nollekensweg zn 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de verzaking van de afgeleverde vergunning 
d.d. 17 mei 2016 voor het optimaliseren van het terreinprofiel van een landbouwperceel ter verbetering van 
de waterhuishouding ter hoogte van Nollekensweg ZN te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 34B en D 
35A. 

integrale veiligheid 

28. Integrale veiligheid – beachvolleybalwedstrijd en afterparty te Brecht, Tilburgbaan – Chiro 
Brecht op 30 juni 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan Chiro Brecht om een 
beachvolleybalwedstrijd met afterparty in te richten op zondag 30 juni 2019 te Brecht, Tilburgbaan. 
  
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. 
  
Afwijking van het sluitingsuur wordt verleend tot 02.00 uur met een afbouwen vanaf 24.00 uur tot 85 dbA. 
 Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de organisatoren, de lokale politie en de brandweer. 

29. Integrale veiligheid – Parkhappening te Brecht, Gemeentepark op 1, 8, 15, 22 en 29 juli 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan Vriendenkring 
Gemeentepersoneel Brecht om parkhappenings in te richten te Brecht, Gemeentepark op 1, 8, 15, 22 en 29 
juli 2019 met bijkomend op 15 juli een seniorennamiddag en op 29 juli eindigend met een vuurwerk door een 
erkende firma. 
  
De vereniging dient aan de voorwaarden van het gemeentelijk reglement op evenementen te voldoen. 
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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. 
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 

30. 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 3 mei 2019 tot en met 15 juli 2019 (verlenging) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van zichzelf te Sint-Job-in-‘t-Goor, Kerklei thv 
huisnr. 56-58 - parkeerverbod voor plaatsen werfwagens – inname voetpad voor werfinrichting 
- De aanvrager om van 8 mei 2019 tot en met 15 mei 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen 
uit te voeren voor rekening van: Fluvius (ref. 20246978) te Brecht, Kempendries – aanleg nutsleidingen i.o.v. 
Fluvius 
- De aanvrager om van 13 mei 2019 tot en met 6 juni 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen 
uit te voeren te Brecht, Processieweg 18/19 – parkeerverbod voor het plaatsen van container en (mobiele) 
kraan – inname voetpad voor het plaatsen van stelling 
- De aanvrager om op vrijdag 10 mei 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te 
Brecht, Molenstraat t.h.v. huisnr. 27-33: parkeerverbod o.w.v. betonneringswerken t.h.v. huisnr. 8c 
- De aanvrager om op dinsdag 14 mei 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te 
Brecht, Eurolaan thv huisnr.2 – parkeerverbod voor verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om op dinsdag 14 mei 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te 
Brecht, Eikenlei thv huisnr.83 – parkeerverbod voor verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om op volgende dagen: 13, 14, 15 mei 2019, 3, 4, 5 juni 2019, 24, 25, 26 juni 2019, 22, 23, 
24 juli 2019, 19, 20, 21 augustus 2019, 16, 17, 18 september 2019, 14, 15, 16 oktober 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van gemeente Brecht te Brecht, Kerkstraat 
vanaf school De Schakel t.e.m. de Dorpsstraat, Dorpsstraat vanaf de Kerkstraat t.e.m. de 
Hoogstraatsebaan, Dorpsstraat vanaf de Kerkstraat t.e.m. Brug 9: parkeerverbod voor onderhoudswerken – 
werken en parkeerverbod schuiven dag per dag op. 
- De aanvrager om op vrijdag 17 mei 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te 
Brecht, Handelslei thv huisnr. 23 – plaatsen van verhuiswagen en ladderlift op voet- en fietspad 
- De aanvrager om op dinsdag 21 mei 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te 
Brecht, Handelslei thv huisnr. 23 – plaatsen van verhuiswagen en ladderlift op voet- en fietspad 
- De aanvrager om zondag 26 mei 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te 
Brecht, Handelslei thv huisnr. 19-23 – plaatsen van verhuiswagen op voet- en fietspad 
- De aanvrager om van 13 juni 2019 tot en met 21 juni 2019 (1 dag in deze periode) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20261237) te Brecht, 
Ondernemerslaan – nutswerken in opdracht van Fluvius 
- De aanvrager om op zaterdag 22 juni 2019 (van 11.00u tot 13.30u) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Schoolplein – parkeerverbod over 4 parkeerplaatsen 
in de hoek rechts achter het oude gemeentehuis (kant van De Kroon) voor de plaatsing van een mobiele bar 
voor huwelijk 
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- De aanvrager om tussen 13 mei 2019 en 17 mei 2019 ( 1 à 2 dagen in deze periode) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Bethovenstraat 
t.h.v. huisnr. 67 – vervangen huisaansluiting en plaatsen DWA-putje – afsluiten rijbaan 
- De aanvrager om van 16 mei 2019 tot en met 24 mei 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20262002 en 20261977) te 
Brecht, Ringlaan – nutswerken in opdracht van Fluvius 
- De aanvrager om van 11 juni 2019 tot en met 18 juni 2019 ( max. 2 dagen in deze periode) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Fluvius (ref. 20261822) te Brecht, 
Cambeenbos Laan H – nutswerken in opdracht van Fluvius 

31. Tijdelijk politiereglement - communiefeest - Het Lindeken op 18 mei 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       Van zaterdag 18 mei 2019 om 13.00 uur tot 23.00 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. 

32. Tijdelijk politiereglement - Schoolfeesten – Sint-Willebrordusstraat op 19 mei 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       Op zondag 19 mei 2019 van 12.00 uur tot 19.00 uur alle verkeer te verbieden in de Sint-
Willebrordusstraat tussen huisnummers 29 en 60. Het stilstaan en parkeren is er eveneens verboden. 
-       Tijdens voormelde periode zal in het gedeelte van de Sint-Willebrordusstraat dat gelegen is tussen 
huisnummer 60 en het kruispunt met de Overbroekstraat enkel plaatselijk verkeer toegelaten worden, alsook 
in het gedeelte van de Sint-Willebrordusstraat dat gelegen is tussen het huisnummer 29 en het kruispunt met 
de Mortelstraat. 
-       Het verkeer zal omgeleid worden via de Mortelstraat en Overbroekstraat. 
-       De maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten. 
Artikel 2 
De gemeentelijke diensten zullen instaan voor het ter plaatse brengen en verwijderen van de signalisatie. De 
school wordt gemachtigd voor het plaatsen van de signalisatie conform het politiereglement en het terug 
openstellen van de signalisatie. 
Artikel 3 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16.03.1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen. 
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

33. Tijdelijk politiereglement - fuiven - Kerkstraat op 7 en 8 juni 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om een snelheidsbeperking in te voeren van maximum 
30km/uur in de Kerkstraat: 
-       van vrijdag 7 juni 2019 om 20.00 uur tot zaterdag 8 juni 2019 om 04.00 uur. 
-       Van zaterdag 8 juni 2019 om 20.00 uur tot zondag 9 juni 2019 om 04.00 uur. 
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Artikel 2  
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen. Op 100m voor de plaats van het evenement zullen in beide richtingen borden ‘opgepast 
manifestatie’ geplaatst worden. 
Artikel 3 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16.03.1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen. 
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

34. Tijdelijk politiereglement - Schoolfeest Maria Middelares - Hogebaan op 8 juni 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-        Op zaterdag 8 juni 2019 van 08.00 uur tot 20.00 uur alle verkeer te verbieden in de Hogebaan vanaf 
de Kapelweg tot de Brugstraat. Parkeren is er eveneens verboden. 
-        De maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten.  
Artikel 2  
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen. De bewoners van de afgesloten zone moeten door de school per brief verwittigd worden.  
Artikel 3 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16.03.1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen.  
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

35. Tijdelijk politiereglement - wielerwedstrijd in 1/2e triatlon op 30 juni 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zondag 30 juni 2019 : 

 vanaf 11.00 uur tot 16.30 uur stilstaan en parkeren te verbieden in volgende straten : 

 Brasschaatbaan. 

 Lege Mereyt tussen Brasschaatbaan en Overbroekstraat. 

 Overbroekstraat tussen Lege Weg en Mortelstraat. 

 Hoekstraat tussen Bethovenstraat en Hoekakkerstraat. 

 Mieksebaan, het gedeelte tussen Andrélaan en Kapelstraat  
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zondag 30 juni 2019 : 

 vanaf 11.30 uur tot 16.15 uur eenrichtingsverkeer in te voeren in volgende straten :  
o Brasschaatbaan, het gedeelte tussen Brasschaat en de Lege Mereyt, in de richting van 

Overbroek. 
o Lege Mereyt in de richting van Overbroekstraat, Overbroekstraat in de richting van 

Schoordijkweg, Schoordijkweg in de richting van Hoekvlas, Hoekvlas in de richting van 
Hoekstraat, Hoekstraat in de richting van Bethovenstraat.  

 Mieksebaan, het gedeelte tussen Hoge Mereyt en Brasschaat in de richting van 
Brasschaat.  

Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zondag 30 juni 2019: 

 Vanaf 11.30 uur tot 16.15 uur de Mieksebaan, het gedeelte tussen de Bethovenstraat en de Hoge 
Mereyt af te sluiten voor alle verkeer. 

 Vanaf 11.30 uur tot 16.15 uur de Spechtendreef, Albatrosdreef en Jos Nuytsdreef ter hoogte van de 
Mieksebaan af te sluiten voor alle verkeer. 

 Vanaf 11.30 uur tot 16.15 uur in de Brasschaatbaan tussen de grens met Brasschaat en de Lege 
Mereyt een snelheidsbeperking in te voeren van maximum 50km/uur. 

 Vanaf 11.30 uur tot 16.15 uur in de Bethovenstraat beurtelings verkeer in te voeren met voorrang 
voor de voertuigen komende van Mieksebaan in de richting van rondpunt Wuustwezelsteenweg.  
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Artikel 4 
Een omleiding zal ingelegd worden Kapelstraat – Schotensteenweg - Beukenlei – Sint-Jobsesteenweg 
(Brasschaat) – Brechtsebaan (Brasschaat) – Brasschaatbaan.  
Artikel 5 
De verkeerslichten kruispunt Kapelstraat - Mieksebaan zullen uitgezet worden tijdens de wedstrijd. 
De wegversperring ‘knip’ in de Mieksebaan thv Hoge Mereyt zal weg genomen worden. 
De wegversperring ‘knip’ tussen de Albatrosdreef en Lakvenheidedreef zal weg genomen worden. 
Artikel 6 
De maatregelen zijn niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten.  
Artikel 7  
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen.  
Artikel 8 
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 9 
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 

36. Woning Lange pad 5 - Principieel akkoord tot afsluiting bezetting ter bede voor cliënten 
OCMW - verlenging 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de verlenging van de  "bezetting ter bede" voor de Lange 
Pad 5 goed voor de huisvesting van cliënten van het OCMW en dit in afwachting van een verdere 
ontwikkeling van het binnengebied door Igean. 
Artikel 2 
De burgemeester en algemeen directeur worden gemachtigd om de effectieve overeenkomsten te tekenen 
namens de gemeente en een kopie van de overeenkomst wordt telkens overgemaakt aan Igean. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het OCMW, de dienst gebouwen en Igean. 

personeel 

37. Kennisname van vrijwillig ontslag  

38. Kennisname van vrijwillig ontslag  

39. Vacantverklaring van 1 VE functie van technisch medewerker schoonmaak (C1-3) 

40. Aktename van proces-verbaal van examen voor projectverantwoordelijke infrastructuur 

FINANCIËN 

41. Betalingsmandaten - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de betalingsmandaten van 6 mei 2019 tot en met 10 mei 
2019 voor een bedrag van 614 663,83 euro goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 
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MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

42. Inschrijving van ambtswege in de bevolkingsregisters S.K. 

burgerlijke stand 

43. Concessie begraafplaatsen K.MA- Besluit 

44. Concessie begraafplaatsen S.MVE - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

jeugd 

45. Aanwerving animatoren speelplein zomer 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist de hoofdanimator, animatoren en stagiairs aan te 
stellen zoals voorgesteld wordt door de jeugddienst. 
Artikel 2 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan de jeugddienst. 

WELZIJN 

46. Verslag raad gezondheid en welzijn d.d. 23 april 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de raad gezondheid en welzijn 
d.d. 23 april 2019. 
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan dienst welzijn.  

47. Verslag Lokaal Overleg Kinderopvang d.d. 29 april 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van het LOK d.d. 29 april 2019.  
Artikel 2 
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan dienst welzijn. 
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GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL 

48. Projectfiche - GBS De Sleutelbloem - Subsidiedossier 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan deze documenten zodat de 
selectieleidraad verder uitgewerkt kan worden door AG Vespa en AGION. 
Artikel 2 
Er zal een erfpacht gevestigd worden op de grond. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Bunkerhotel en AG Vespa. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


