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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 14 mei 2019 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Dienst gebouwen heeft contact opgenomen met straat Vinkendries. Zij wensen een picknicktafel te 
plaatsen als ontmoetingsplaats om de banden tussen de verschillende buren te versterken. De buren zullen 
ook het onderhoud doen en mee instaan voor sociale controle.  
Voorstel is om 1 picknicktafel met 2 zitbanken te plaatsen in de groene zone naast het waterspaarbekken. 
Rondom dit geheel zal een gedeelte beklinkerd worden om alles netjes te houden. Totale kostprijs om dit uit 
te voeren is geraamd op 1 300 euro, inclusief btw. Beslissing: ok, mag uitgevoerd worden. 
- OCMW: Voor het Old Star Rock festival op 16 juni 2019 wordt gevraagd om de podiumwagen van de 
parkhappening te lenen en deze te laten opstellen door de technische dienst van de gemeente. beslissing: 
ok, mag ingepland worden. 
- Buurtschap De Leeuwerik vraagt om weides te maaien voor het straatfeest van 25 mei 2019 (mail in 
bijlage). Beslissing: ok, mag ingepland worden.  
- via ouderenadviesraad: F45b op parking 't Centrum om doorgaand verkeer op parking tegen te houden 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

wegendienst 

3. Verplaatsing megablok t.b.v. bereikbaarheid en parkeergelegenheid Koffiehuisje 't Sentiment 
- Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor het uitvoeren van bovengenoemd plan. 

4. Aanleg vrachtwagenparking voormalig op- en afrittencomplex E19 - plaatsing slagboom - 
Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de plaatsing van de automatische 
slagboom door Cl Concept, Ginnegemveld 1, 2520 Oelegem voor een bedrag van € 11 143,00 exclusief 
BTW. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 
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gebouwen 

5. Ontmoetingscentrum Sint Lenaarts: aankoop materiaal kleedkamers 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de offerte van Afkor uit Kortrijk voor het 
leveren en plaatsen van een zitbankgeheel met wandgarderobe type WBK voor een bedrag van 2.776,00 
euro exclusief btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan dienst gebouwen en de financiële dienst. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen 

6. Splitsingen - Klein Veerle 64A - Negatief advies 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft negatief advies voor de splitsing van de gronden volgens 
het plan van landmeter De Vry Ingeborg met kenmerk 040171 opgemaakt op 15/04/2019, toegevoegd aan 
de aangetekende zending van notaris Philippe Verlinden met betrekking tot de afsplitsing van de woning met 
tuin van de overige landbouwbedrijfsgebouwen in Klein Veerle 64A te Brecht, kadasternummer (afd. 4) 
sectie E 75 L, 75 K 82 
Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan geassocieerde notaris Philippe Verlinden, Sint-
Lenaartsesteenweg  53, 2310 Rijkevorsel. 

7. Jaarrapport stortplaats Igean 2018 – aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het 'Jaarrapport stortplaats 2018'. 

8. Aanstelling raadsman Meester Stijn Verbist (Verbist advocatuur) - vrijwillige tussenkomst - 
procedure milieuvergunning helihaven 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen stelt Meester Stijn Verbist aan om de belangen van de 
gemeente Brecht te behartigen in de procedure milieuvergunning helihaven. 

omgevingsvergunningen 

9. SV2016/123 - Stedenbouwkundige vergunningsaanvraag - Moervenweg/Zoegweg ZN - 
Uitspraak arrest Raad voor Vergunningenbetwistingen vordering tot vernietiging (Aspiravi 
NV) - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de uitspraak van het arrest van de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen, waarin de Raad de vordering tot vernietiging van de beslissing van de gewestelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar d.d. 18 november 2016 voor het plaatsen van 1 windturbine, 1 
middenspanningscabine, het aanleggen van bijhorende kabeltracé en het inbuizen van grachten en het 
kruisen van een beek in Moervenweg - Zoegweg ZN te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie N 122 A met 
aanvrager dhr. Rik Van de Walle namens ASPIRAVI NV, verwerpt. 
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10. OMV2019/132 - Omgevingsvergunning - Houtstraat 69 -  Openbaar onderzoek 

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

11. GC2019/27 - Vergunningenregister - Baan op Sas 2 51 - opname als geacht vergund 

Besluit 
Artikel 1  
Het tweede verblijf en de garage gelegen te  gelegen Baan op Sas 2 51 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) 
sectie L 67 N2 en (afd. 2) sectie L 67 M2) worden in het vergunningenregister opgenomen als geacht 
vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

12. OMV2019/73 - Omgevingsvergunning - Baan op Sas 2 51 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor functiewijziging van tweede 
verblijf naar hoofdverblijf in Baan op Sas 2 51 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 67 N2 en (afd. 2) 
sectie L 67 M2, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
- De woonfunctie van de bungalow vervalt zodra de geplande nieuwbouwwoning betrokken wordt. 
- 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. 
- 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.  

13. GC2019/23 - Vergunningenregister - Wuustwezelsteenweg 6 - opname als geacht vergund 

Besluit 
Artikel 1 
De woning gelegen gelegen Wuustwezelsteenweg 6 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie C 345 B) 
wordt in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

14. OMV2019/74 - Omgevingsvergunning - Wuustwezelsteenweg 6 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
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Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor verbouwen en uitbreiden van een 
zonevreemde woning en kappen van bomen in Wuustwezelsteenweg 6 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) 
sectie C 345 B, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- Er dient een heraanplant van minstens 3 streekeigen, inheemse hoogstambomen van min. plantmaat 
16/18 te gebeuren in het eerstvolgende plantseizoen volgend op de start van de werken. De bomen moeten 
heraangeplant worden op het perceel zelf, volgens de bepalingen van het veldwetboek (min. op 2 meter uit 
erfscheidingen) 
- 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. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap Infrastructuur - Wegen en Verkeer dienen 
strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Ministerie van Landsverdediging dienen strikt nageleefd 
te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap voor Natuur en Bos dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Dienst Wegen dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. Het advies en de voorwaarden worden als volgt samengevat: De wegendienst 
heeft geen bezwaar tegen de tijdelijke overwelving en daarbij horende tijdelijke inbuizing indien alle 
voorwaarden worden nageleefd.  
Er dient rekening gehouden te worden met volgende voorwaarden: 
- De tijdelijke overwelving mag maximaal 5m breed zijn. 
- De tijdelijke inbuizing moet Ø500 zijn. 
- Voor de al dan niet tijdelijke overwelving van baangrachten is de vergunninghouder of zijn rechtsverkrijger 
te allen tijde verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de desbetreffende overwelving en 
inbuizing. 
- Het advies (ref. 123/B/CDKZ/2019/465) van Agentschap Wegen en Verkeer aangaande deze tijdelijke 
overwelving dient strikt nageleefd te worden. Foto van dit advies werd door de aanvrager aan onze dienst 
bezorgd en toegevoegd in bijlage. 
- De tijdelijke overwelving dient uiterlijk 2 jaar na de vergunningsdatum gesloopt te worden.  
- De gracht dient uiterlijk 2 jaar na de vergunningsdatum in originele staat te worden hersteld. 
- De wegendienst behoudt zich het recht om de terugbetaling van de borgsom m.b.t. de bestrating op te 
schorten tot de tijdelijke overwelving permanent verwijderd is en de gracht zich terug in originele staat 
bevind. 
- 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.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. Het advies wordt als volgt samengevat: De 3 bomen werden reeds gerooid. 
(bezoek ter plaatse op 18 april 2019). De bijgebouwen werden eveneens reeds gesloopt. De groendienst legt 
een herplant op van 3 streekeigen hoogstambomen met plantmaat 16/18. 
- 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”) 
- 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 
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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 
- 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 rechtsverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

15. OMV2019/55 - Omgevingsvergunning - Molenheiken 58 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het slopen en herbouwen van een 
bedrijfswoning met zorgwoning) bij een landbouwbedrijf, in Molenheiken 58 te Brecht, kadasternummer (afd. 
4) sectie D 815 E, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- 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. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoetsdienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering: Aangezien de betreffende bouwaanvraag zich 
situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op een zuiveringsinstallatie (centraal 
gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw reglementair te worden aangesloten 
op de bestaande riolering (als dat nog niet zou zijn uitgevoerd). 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat met een inhoud van minimaal 1.000 l voor 1 tot 4 inwoners: Een septische put is verplicht 
aan te leggen in het collectief te optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet 
hierop aangesloten worden. In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal gebied of 
collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in dat geval 
wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, het grijs 
water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt: 
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l / max. 10.000 l 
voorzien van nuttig hergebruik (put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-
spoelingen gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan)  /  (put, pomp en aftappunten 
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voor bedrijfstoepassingen, drinkwater voor de dieren, dienstkraan voor kuiswater, etc)  met een 
noodoverloop naar een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen 
regenwater mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (volgens plan) met een 
infiltratieoppervlakte van 8,34m² en een inhoud van 4810 liter. De noodoverloop van de infiltratievoorziening 
wordt aangesloten op de baangracht. Er wordt hergebruik van regenwater voorzien voor spoelen van 
toiletten en onderhouden van de tuin. 
Deze installatie maakt het insijpelen van het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de 
Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Aanleg verhardingen: De verhardingen dienen zoveel mogelijk met waterdoorlatende materialen in 
combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag aangelegd te worden om maximaal infiltratie van 
hemelwater ter plaatse mogelijk te maken. Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra 
watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van toepassing. Enkele voorbeelden 
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de Waterwegwijzer bouwen en verbouwen. 
-Bronbemaling: droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van de werken een droogzuiging 
noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1). Het grondwater dat onttrokken 
wordt moet zoveel mogelijk terug in de grond gebracht worden buiten de onttrekkingszone via een 
infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer. Het water mag 
geen wateroverlast veroorzaken. Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste 
alternatief: lozing op de openbare riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op 
dan mag je enkel lozen op de riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt 
bekomen.) 
Voor elke lozing van bronbemalingswater in de riolering moet een zandvanger geplaatst worden. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de vlarem-wetgeving 
  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- 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 
- 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 
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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 
- Het beëindigen van de zorgsituatie, vermeld in artikel 4.1.1, 18°, d) van de VCRO, is meldingsplichtig. Na 
het beëindigen van de zorgsituatie dient de woning 
omgevormd worden naar een eengezinswoning. 

16. OMV2019/70 - Omgevingsvergunning - Dennenbosdreef 13 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor plaatsen bovengrondse propaangastank 
bij particuliere woning in Dennenbosdreef 13 te 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 32 L7, mits 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
Stedenbouwkundige voorwaarden 
* Deze vergunning vervangt de vorige, OMV2018/251.  Er mag 1 propaangastank van 1600 liter geplaatst 
worden. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- 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. 
Milieuvoorwaarden 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
Bijzondere voorwaarden: 
*De lopende vergunningen/aktenames worden opgeheven vanaf de realisatie van de verandering. 
*Gastank:  
M.b.t. de exploitatie van een propaangastank zijn de sectorale milieuvoorwaarden  opgenomen in Afdeling 
5.17.3.3 Vlarem II van toepassing. Hierin wordt verwezen naar het van toepassing zijnde K.B. van 
21.10.1968 betreffende de opslagplaatsen voor vloeibaar gemaakt handelspropaan, handelsbutaan of 
mengsels daarvan in vaste ongekoelde houders. In art. 3 punt 3.2. van voormeld K.B. is bepaald dat de 
minimumafstand in horizontale projectie gemeten, die de propaangastank moet scheiden van elke opening 
van een woonlokaal en van elke opening van een werklokaal dat niet onderworpen is aan het open 
vuurverbod 5 m bedraagt. Tevens dient overeenkomstig voormeld artikel de propaangastank zich te 
bevinden op 3 m afstand van elke openbare weg en van elk naburig eigendom. Overeenkomstig art. 3 punt 
3.2.3. van voormeld KB mag voormelde afstand echter verminderd worden tot 1 m indien een dicht en 
onbrandbaar scherm is aangebracht van tenminste 1,50 m hoog tussen voormelde plaatsen en de 
propaangastank. 
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. 
 
 
 
 
  



8 

17. OMV2019/71 - Omgevingsvergunning - Jos Nuytsdreef 45 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een woning in Jos 
Nuytsdreef 45 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 23 A10, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
- De doorgang op de eerste verdieping tussen de technische ruimte/zolder en de nachthal mag niet 
uitgevoerd worden. 
- Er dient een heraanplant met 22 hoogstambomen plantmaat 16/18 om het groene karakter van de 
omgeving te garanderen. Deze bomen dienen gelijkmatig verdeeld te worden over het hele perceel. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering: Aangezien de betreffende bouwaanvraag zich 
situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op een zuiveringsinstallatie (centraal 
gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw reglementair te worden aangesloten 
op de bestaande riolering (als dat nog niet zou zijn uitgevoerd). 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat met een inhoud van minimaal 1.000 l voor 1 tot 4 inwoners: Een septische put is verplicht 
aan te leggen in het collectief te optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet 
hierop aangesloten worden. In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal gebied of 
collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in dat geval 
wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, het grijs 
water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l / max. 10.000 l 
voorzien van nuttig hergebruik (put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-
spoelingen gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan)  met een noodoverloop naar 
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 2000 liter en een oppervlakte van 7,065 m2. 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 
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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. 
- overeenkomstig het BPA moet de grond gelegen in de wegenis kosteloos en zonder kosten worden afgestaan 
aan de gemeente. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

18. OMV2019/88 - Omgevingsvergunning - Spechtendreef 32 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het bouwen van een vrijstaande 
woning te Spechtendreef 32 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 28 Z4, mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden: 
- Zoals ook opgelegd in kaptoelating KT201918, dienen er 6  streekeigen hoogstambomen met plantmaat 
16/18 heraangeplant te worden. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke dienst wegen dienen strikt nageleefd 
worden en maken integraal deel uit van dit advies. Het advie en de voorwaarden worden als volgt 
samengevat: De wegendienst heeft geen bezwaar tegen de overwelving en daar bijhorende inbuizing indien 
alle voorwaarden worden nageleefd.Er dient rekening gehouden te worden met volgende voorwaarden: 
- De overwelving moet in het verlengde van de oprit worden aangelegd. 
- De overwelving mag maximaal 5m breed zijn. 
- Er is maximaal één overwelving per perceel toegestaan. 
- Links en rechts van de overwelving moeten kopmuren worden opgetrokken die boven het maaiveld 
uitkomen. 
- De inbuizing moet Ø500 zijn. 
- Voor de overwelving van baangrachten voor opritten e.d. is de vergunninghouder of zijn rechtsverkrijger te 
allen tijde verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving, de bijhorende kopmuren en 
de inbuizing. 
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. 
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Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering: Aangezien de betreffende bouwaanvraag zich 
situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op een zuiveringsinstallatie (centraal 
gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw reglementair te worden aangesloten 
op de bestaande riolering (als dat nog niet zou zijn uitgevoerd). 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat met een inhoud van minimaal 1.000 l voor 1 tot 4 inwoners: Een septische put is verplicht 
aan te leggen in het collectief te optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet 
hierop aangesloten worden. In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal gebied of 
collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in dat geval 
wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, het grijs 
water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l / max. 10.000 l 
voorzien van nuttig hergebruik (put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-
spoelingen gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan)  /  (put, pomp en aftappunten 
voor bedrijfstoepassingen, drinkwater voor de dieren, dienstkraan voor kuiswater, etc)  met een 
noodoverloop naar een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen 
regenwater mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
inhoud van 10000 liter (min. 2175 liter) en een oppervlakte van 5m² (min. 3,5m²). 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. 
-De overwelving van de baangracht wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de geldende 
gemeentelijke verordening inzake het overwelven van baangrachten en conform het advies van de 
Wegendienst en/of rioolbeheerder Pidpa. 
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- 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. 

19. OMV2019/112 - Omgevingsvergunning - Abdijlaan 33 -  deels gunstig, deels ongunstig advies 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft ongunstig advies voor de grondwaterwinning. Hiervoor 
dient bijkomend onderzoek en bijkomende informatie bezorgd te worden. 
Het college van burgemeester en schepen geeft een gunstig advies voor de onderhoud-en 
herstelwerkplaats voor machines: hernieuwing na verandering door wijziging en uitbreiding in Abdijlaan 33 te 
2960 Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie K 170 Z4 en (afd. 2) sectie K 170 P4 aan de deputatie 
betreffende de aanvraag van Firma Luyckx NV met als contactadres Abdijlaan 33 te 2960 Brecht, mits 
voldaan wordt aan onderstaande voorwaarden: 
- 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 ASTRID veiligheidscommissie 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 Brandweer dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
- 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 I.G.E.A.N.-milieudienst 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. 
- 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. 
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- Alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis, Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- 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. 
- 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: 
- opvang van bluswater afkomstig van het blussen van gevaarlijke vloeistoffen: er moet voorkomen worden 
dat verontreinigd bluswater naar oppervlaktewater of de openbare riolering stroomt.   

20. OMV2018/26 - Omgevingsvergunning - Theo Coertjenslaan 7 - mogelijkheid tot tussenkomst 

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

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

21. OMVV2019/11 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Zandstraat ZN - Openbaar 
onderzoek 

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

22. OMVV2019/6 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Achteromstraat 30 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden voor 2 kavels voor open bebouwing in Achteromstraat 30 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie 
A 329 C6, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
- De stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn, zijn deze van het BPA recreatief 
woongebied (algemeen en specifiek wonen in het groen zone B). Deze voorschriften vervangen dan ook 
integraal de voorschriften van aanvraag. 
- Aanvragen voor het kappen van hoogstambomen dienen te gebeuren bij of na de individuele 
omgevingsvergunningsaanvragen voor het bouwen van een woning. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Eandis System Operator dienen strikt nageleefd te worden 
en maken integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap voor Natuur en Bos dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Pidpa Riolering dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
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- De voorwaarden opgenomen in het advies van TELENET dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van PROXIMUS dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Interkommunale voor Teledistributie van het Gewest 
Antwerpen dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Eandis System Operator dienen strikt nageleefd te worden 
en maken integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
Naleving waterrichtlijnen : 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden 
-Gemeenteraadsbesluit 11 juni 2015 houdende reglement voor aanleg rioleringsinfrastructuur in 
ontwikkelingen 
-richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit 
(zie http://www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen). 
Watermaatregelen:  
-Aanleggen gescheiden riolering voor RWA en DWA conform richtlijnen en code van goede praktijk voor 
rioleringssystemen (DWA= droogweer of vuilwaterafvoer / RWA=  regenwaterafvoer). 
[http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/code-goede-praktijk-rioleringssystemen] 
 [http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Vergunning/Vergunningnodig/Hemelwater] 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van de beslissing: Perceel is gelegen in recreatief woongebied. Op dit perceel staat een mix 
van inlandse eik, grove den, berk en els. De eigenlijke stedenbouwkundige vergunning dienen terug 
aangeboden te worden bij de groendienst. 
- Alle nutsleidingen, waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, t.v. distributie en telefoon, of 
eventuele aanpassingen aan reeds bestaande nutsleidingen nodig voor de realisatie van deze verkaveling 
zijn volledig ten laste van de verkavelaar. 
- De verkavelaar heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de 
distributienetbeheerder Iveka voor elektriciteit en aardgas, inzake distributie van elektriciteit en gas naar en 
in verkavelingen strikt na te leven. Kopie van deze reglementen wordt in bijlage toegevoegd. Deze teksten 
zijn eveneens raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via www.iveka.be. 
- de passende signalisatie bij hydranten op de waterleiding dient door de verkavelaar geplaatst worden. Voor 
meer informatie kan er contact opgenomen worden met de Brandweer op het nummer 03/313.97.11.  
- Indien er verlichting wordt voorzien, dan kunnen enkel de standaardarmaturen zoals goedgekeurd door het 
college van burgemeester en schepenen , gebruikt worden. Voor meer informatie kan er contact opgenomen 
worden met Eandis, op het nummer 09/263.24.62 of dossieradministratie.kempen@eandis.be.  
- De bestaande bebouwing dient te worden gesloopt. Deze verkavelingsvergunning omvat de 
stedenbouwkundige vergunning voor de sloop. 
- Naleving volgende richtlijnen : 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden 
-Gemeenteraadsbesluit 11 juni 2015 houdende reglement voor aanleg rioleringsinfrastructuur in 
ontwikkelingen 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit 
(zie http://www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen). 
- Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden.   
- De stedenbouwkundige voorschriften gevoegd bij het BPA “woongebied met recreatief karakter” moeten 
stipt nageleefd worden. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Deze verkavelingsvergunning omvat de stedenbouwkundige vergunning voor het wijzigen van het 
terreinprofiel zoals opgenomen op het verkavelingsplan. / Op het verkavelingsplan werden geen wijzigingen 
van het terreinprofiel opgenomen. Deze verkavelingsvergunning omvat dan ook geen stedenbouwkundige 
vergunning voor het wijzigen van het terreinprofiel. 
- Wanneer voor een lot van de verkaveling is overgegaan tot registratie van de verkoop, de verhuring voor 
meer dan negen jaar, of de vestiging van erfpacht of opstalrecht wordt aan de gemeente een attest 
overgemaakt met het lotnummer, de datum van dergelijke registratie en naam en adres van de koper, 
huurder, houder van opstalrecht of erfpacht.  
- De percelen kunnen niet als bouwgrond verkocht worden en er zullen geen bouwvergunningen verleend 
worden alvorens aan deze voorwaarden voldaan is. 
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23. OMVV2019/5 - Omgevingsvergunning voor verkavelen (sociale woningbouw) - Leerlooiersweg  
- Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden voor 14 loten voor halfopen bebouwing in Leerlooiersweg  te Brecht, kadasternummer (afd. 3) 
sectie N 598 B en (afd. 3) sectie N 599 C aan DE VOORKEMPEN - H.E. CVBA SO gevestigd te 
Nijverheidsstraat 3 te 2960 Brecht. 

duurzame ontwikkeling 

24. Principiële goedkeuring uitrol van elektrische laadinfrastructuur 2020 via 
distributienetbeheerder Fluvius 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de uitrol van laadinfrastructuur voor elektrische 
voertuigen via distributienetbeheerder Fluvius te laten verlopen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Fluvius. 

mobiliteit 

25. 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 17 mei 2019 tot en met 21 mei 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Hogebaan t.h.v. huisnrs. 9 t.e.m. 11 - parkeerverbod 
voor het plaatsen van container en bestelwagen met aanhangwagen 
- De aanvrager om op woensdag 22 mei 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
voor rekening van Pidpa ov te Brecht, Vaartstraat t.h.v. huisnr. 105: aftakking van het waterleidingnet, 
inname fietspad en deel van de rijbaan 
- De aanvrager om van 16 mei 2019 tot en met 17 mei 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Brugstraat thv huisnr. 111 – parkeerverbod voor 
vrachtwagen en ladderlift voor levering van goederen 
- De aanvrager om op zaterdag 18 mei 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Salviadreef thv huisnr. 10  – plaatsen van container op de rijbaan voor het aanleveren van 
zand – tijdelijke afsluiting rijbaan 
- De aanvrager om van 14 mei 2019 tot en met 30 juni 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen 
uit te voeren voor rekening van gemeente Brecht te Brecht, Abdijlaan: werken fietspad – fietspad 
onderbroken - omleiding 
- De aanvrager om op dinsdag 28 mei 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te 
Brecht, Brugstraat thv huisnr. 202 – parkeerverbod voor het plaatsen van vrachtwagen en ladderlift voor 
levering goederen – inname fiets- en voetpad 
- De aanvrager om van maandag 17 juni 2019 tot en met vrijdag 21 juni 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Kerkhofstraat thv huisnr. 82 – parkeerverbod voor 
plaatsen van container 
- De aanvrager om van donderdag 30 mei 2019 tot en met zondag 2 juni 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pieters Productions te Brecht, Max 
Wildiersplein – parkeerverbod voor 1 bus aan de kant van de Kattenhoflaan – stationeren spelersbus 
Belgian Knockout 
- De aanvrager om van 22 mei 2019 tot en met 29 mei 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20244817) te Brecht, Zandblok 
– aanleg nieuw distributienet in verkaveling 
- De aanvrager om op zondag 26 mei 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
voor rekening van gemeente Brecht te Brecht, Kerklei 2, Hogebaan 2, Lochtenbergplein 3 –parkeerplaatsen 
voor mindervaliden n.a.v. verkiezingen 
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ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

26. Aanstelling bureau - Juridisch advies - OC 't Centrum 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de aanstelling van Rasschaert 
Advocatenkantoor, Desiré De Wolfstraat 18 te 9300 Aalst tegen een uurtarief van 125 euro, exclusief BTW 
voor de begeleiding in de zoektocht naar een geschikte uitbater voor OC 't Centrum. De opdracht zal 
vermoedelijk tussen 5.000 en 8.500 euro liggen. 
Artikel 2 
Dit budget wordt voorzien in het budget 2019 op budgetcode 2019/6151030/1/0110. 

personeel 

27. Screening PC-vaardigheden - goedkeuring offerte 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte van firma Monitor Personeelsadvies, voor de 
screening van PC-vaardigheden, goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de personeelsdienst en de financiële dienst. 

28. Vaststelling examencommissie voor selectieprocedure generieke functie administratieve 
medewerker (C1-3) 

29. Aanstelling van technisch medewerkster-verantwoordelijke schoonmaak (C1-3) 

30. Vacantverklaring van 0,5 VE arbeider-schoonmaak (E1-3) 

31. Tijdelijke verdere aanstelling van HT arbeidster-schoonmaak 

32. Aanstelling van projectverantwoordelijke infrastructuur (B4-5) 

33. Aanvaarding/niet aanvaarding van de kandidaturen voor consulent publieks- en 
projectwerking bibliotheek (B1-3) 

34. Verlenging werfreserve deskundige omgeving (B1-3) 

35. Doorverwijzing naar federale medische dienst 

FINANCIËN 

36. Betalingsmandaten - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de betalingsmandaten van 13 mei 2019 tot en met 17 
mei 2019 voor een bedrag van 113 374,55 euro goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 
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37. Gemeentelijke administratieve sanctie Oninbaar 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om dit bedrag op oninbaar te zetten in de boekhouding. 
  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

38. Toelage voor dakwerken aan KFC Sint-Job: toevoeging bedrag btw 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de bijkomende toelage aan KFC Sint-Job 
voor dakwerken ter waarde van 1.044,72 euro, zijnde het btw-bedrag op de reeds toegekende subsidie.  
Artikel 2 
In de eerstvolgende budgetwijziging wordt het nodige budget voorzien op 2019/6497038/7/0740.  

39. Kennisname voorwaarden herziening lening 1371 Belfius 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de herziening van lening 1371, waardoor de 
nieuwe rente 3,764% bedraagt (tegenover 4,5% bij aanvang van de lening). 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

40. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters H.T. 

41. Aanvraag personenlijst 'De Zevensprong en Klavertje 3' - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om de gevraagde personenlijst te verstrekken. 
De kleuterscholen De Zevensprong en Klavertje 3 dienen in acht te nemen dat zij de verkregen 
adresgegevens niet mogen doorgeven aan derden, de gegevens enkel zullen gebruiken voor het 
aangevraagde doeleinde en de gegevens onmiddellijk zullen vernietigen eens het doeleinde is verstreken.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst burgerzaken voor verdere uitvoering.  

burgerlijke stand 

42. Concessie begraafplaatsen O. JG- Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

cultuur 

43. Cultuur - Verdeling subsidies werkingsjaar 2018 cultuurraad - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met bovenstaande verdeling en geeft opdracht 
aan de financieel beheerder om deze subsidies uit te betalen. 
Artikel 2 
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de dienst cultuur en aan de financieel directeur. 
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44. Verslag Vergadering cultuurraad van 29 april 2019 - Cultuurraad - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de cultuurraad van 29 april 
2019. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de cultuurdienst. 

WELZIJN 

45. Aanvraag subsidie Zuidwerking: inleefreizen en jongerenstages 

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

46. Verslag GROS - 7 mei 2019 - kennisname 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de GROS van 7 mei 2019.  
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan dienst welzijn. 

EREDIENSTEN 

47. Centraal kerkbestuur - Verslag 24 april 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van het centraal kerkbestuur van 
24 april 2019. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het centraal kerkbestuur. 
  
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


