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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 21 mei 2019 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
vanuit de landbouwraad: 
-       Koningstraatje (Overbroek) ligt een bult in de baan. ok 
-       Legeheideweg: kan de baan opnieuw opgemaakt worden. Deze is in slechte staat. TD kijkt ter plaatse 
na. 
-       Abdijlaan: om de boom een boom vervangen door een nieuw exemplaar. Binnen een 10-tal jaar de 
andere zodat het nieuwe fietspad niet opnieuw omhoog wordt gestuwd? on hold 
-       Hoek Henxbroek – Kloosterstraat: 1 boom verspert het zicht. Kan deze verwijderd worden? Deze vraag 
meenemen met het dossier van de aanleg van het fietspad en dan kritisch bekijken of het nodig is. 
-       Legeweg : knik in de baan tussen nummers 2 en 2a: herstellen? wordt opgenomen in de planning. 
Indien dit niet kan, dan wordt het teruggekoppeld aan het college. 
via L. Aerts : 
-       De bestrating Gemeenteplaat/Mudaeusstraat zou na Pasen aangepakt worden. Wat zal hier de 
concrete planning zijn ? Er worden momenteel prijzen opgevraagd. Dossier loopt. Vermijden dat dit 
een lopende rekening wordt. De herstellingen zijn geen structurele oplossingen.  
-       De banken op de Gemeenteplaats tonen sporen van slijtage, meer bepaald zijn meerdere lasnaden los, 
waardoor de ruggen van de banken momenteel met colsonbandjes worden vastgehouden. Dit is natuurlijk 
"oplapwerk" en esthetisch niet echt aantrekkelijk. Kan dit niet ten gronde opgelost worden door nieuwe 
lassen? Bekijken of banken ter plaatse kunnen gelast worden. Nadien steeds kritisch bekijken of ze 
wel weggenomen moeten worden. Dit komt de banken niet ten goede.  
- parking Brugstraat - Vaartlaan: vuilbakken werden afgebroken. TD gaat ter plaatse kijken. 
- Abdijlaan thv nummer 20 - probleem met stukgereden inbuizing: landbouwer contact laten nemen met 
Guy Verlinden met het oog op het vinden van een oplossing. 
- onderzoek of er een parkeerverbod ingesteld kan worden ter hoogte van kruispunt Kerkhofstraat - 
Braakstraat, aan de overzijde die hersteld werd en waar een paaltje werd gezet. Paaltje wordt telkenmale 
omvergereden.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

groendienst 

3. Kapvergunning Westmallebaan 43 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
3 eiken mits heraanplant van 3 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. 

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen van dinsdag 28 mei 2019 
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4. Kapvergunning Poedeldreef 5 

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

5. Kapvergunning Rommersheide I 5 

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

6. Kapvergunning Kruisbooglaan 20 

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

7. Intrekking kapvergunning Ebeslaan 19 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen trekt de goedkeuring van de kapvergunning KT 2018-172 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. 

8. Teruggave borg kapvergunning Lindenlaan 18 

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 (€ 450) volledig 
terug te betalen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de groendienst en de 
aanvrager. 

9. Teruggave borg stedenbouwkundige vergunning Handelslei 2, 4, 6, 8 en 8A 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het advies van de groendienst met betrekking 
tot hogervermelde stedenbouwkundige vergunning. 
Aan de financieel directeur van de gemeente wordt de opdracht gegeven om de borgsom (€ 648) volledig 
terug te betalen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de groendienst en de 
aanvrager. 
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10. Teruggave waarborg groenscherm Pullemansstraat 8 (SV2011-203) 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het advies van de groendienst met betrekking 
tot het hogervermelde groenscherm. 
Aan de financieel beheerder van de gemeente wordt opdracht gegeven om het tweede deel van de borgsom 
(€ 990) terug te betalen.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder, de groendienst en de 
aanvrager. 

wegendienst 

11. Toetreding tot de opdrachtencentrale van de Vlaamse Overheid voor het aankopen van 
vrachtwagens - 2014/AFM/OO/25730 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeente Brecht verleent goedkeuring aan de deelname, de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor 
de Opdrachtencentrale van de Vlaamse Overheid, Agentschap voor facilitair management, aankopen van 
vrachtwagens - 2014/AFM/OO/25730 voor perceel 2. 
Artikel 2 
De onderhandelingen met Volvo Group Belgium NV worden opgestart. De bestelling van de vrachtwagen 
voor de wegendienst zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan het college van burgemeester en 
schepenen. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de wegendienst en de financiële dienst. 

12. Weg- en rioleringswerken uitbreiding verkaveling Waterhoeve - Verslag startvergadering d.d. 
21 mei 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de werfvergadering van 
IGEAN van 21 mei 2019 m.b.t. de weg- en rioleringswerken voor de uitbreiding van de verkaveling 
Waterhoeve. 

13. Weg- en rioleringswerken sociaal woonproject "Molenstraat" - Verslag werfvergadering nr. 12 
d.d. 16 mei 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van werfvergadering nr. 12 
van Groep Infrabo N.V. van 16 mei 2019 m.b.t. de weg- en rioleringswerken voor het aanleggen van de 
publieke ruimte voor het sociaal woonproject "Molenstraat". 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen 

14. Milieumisdrijf AN.64J.H2.180047/19 - Wuustwezelsesteenweg 8 - aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het milieumisdrijf opgesteld voor schending 
van art. 13 van het Natuurdecreet. 
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15. Splitsingen - Klein Veerle 82 t.e.m. 88 - Akkoord 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgestelde splitsing van de gronden 
volgens het plan van landmeter De Vry Ingeborg met betrekking tot de verdeling in Klein Veerle 82-88 te 
Brecht, kadasternummer afd. 4 sectie E nr 82/A, 82/D, 743/G (deel), 743/L3, 743/X, 743/X/2. Het college 

merkt op dat in de notariële akte dient opgenomen te worden, dat er geen uitspraak gedaan wordt over de 
(verdere) bebouwingsmogelijkheden. Hiervoor dient een stedenbouwkundig attest aangevraagd te worden. 
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan notaris Philippe Verlinden, Sint-Lenaartseweg 53, 2310 Rijkevorsel. 

omgevingsvergunningen 

16. OMV2019/116 - Omgevingsvergunning - Kloosterstraat zn -  Openbaar onderzoek 

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

17. OMV2018/344 - Omgevingsvergunning - Vaartkant Rechts 3A-3B - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor de exploitatie van een 
bouwonderneming: plaatsen van betonvloeren en betonkelders en de aanpassingen van de buitenaanleg in 
Vaartkant Rechts 3A-3B te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 929 C aan ROBA BETONWERKEN 
BVBA gevestigd te Meerseweg 55 te 2990 Wuustwezel, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- De (regularisatie van de) keerwand maakt geen deel uit van de vergunning, hiervoor dient een 
regularisatiedossier ingediend te worden voorzien van alle nodige plannen en informatie. 
- De verhardingen (grasdals) in de 10 meter diepe groenstrook achteraan het perceel dienen volledig 
verwijderd te worden en de zone dient omgevormd te worden tot volwaardige groenbuffer. Alle 
hoogstambomen dienen aangeplant te worden overeenkomstig de bepalingen van het Veldwetboek. Er kan 
overwogen worden om voor de opvulling van de bomen te kiezen voor soorten met een hoog water-
opslorpend vermogen, bv. populieren, wilgen, … 
- Een groenscherm zoals voorzien op het aangepaste inplantingsplan dient aangeplant te worden het 
eerstvolgende plantseizoen na het beëindigen van de  stedenbouwkundige handelingen/werken. De houder 
van de vergunning dient een borg van 3090 euro (3 euro/m² groenscherm:  75 meter x 10 meter 
groenbuffer achteraan + 2x ca. 140 meter groenscherm linker perceelsgrens) dat dient aangeplant te worden 
te stellen. De waarborg wordt terugbetaald na twee jaar, waarvan de termijn ingaat op het ogenblik dat de 
(her)aanplant aan het bestuur aangemeld is en wanneer na controle blijkt dat de (her)aanplant zorgvuldig is 
uitgevoerd. De opgelegde (her)aanplanting dient uitgevoerd worden het eerst volgende plantseizoen na het 
beëindigen van de in de stedenbouwkundige vergunning behandelde werken en binnen de 
geldigheidstermijn van de afgeleverde stedenbouwkundige vergunning. Indien de opgelegde (her)aanplant 
van het groenscherm niet werd uitgevoerd binnen deze termijn, wordt de aanvrager aangetekend in gebreke 
gesteld om de heraanplant alsnog binnen het eerstvolgende plantseizoen volgend op het aangetekend 
schrijven uit te voeren. Indien de opgelegde heraanplant niet binnen deze periode wordt uitgevoerd, dan 
wordt er een proces-verbaal opgesteld en de waarborg ingehouden.  
- De aangepaste en voorbehouden mindervalidenparkeerplaatsen dienen zo dicht mogelijk nabij een 
toegankelijke inkom van het gebouw ingericht te worden 
- De parkeerplaatsen rechts vooraan dienen aangelegd te worden zoals in rood aangepast op het 
vergunde inplantingsplan zodat deze voldoen aan de gemeentelijke parkeerverordening. Rondom deze 
parkeerplaatsen dient een haag (of scherm van klimplanten tegen draadafsluiting) voorzien te worden zoals 
aangegeven op het vergunde inplantingsplan en volgens de bepalingen van het veldwetboek. 
- De 4 nieuwe parkeerplaatsen links achteraan, nabij het groenscherm; de 3 nieuwe parkeerplaatsen achter 
de kantoren; en de 3 nieuwe parkeerplaatsen rechts vooraan het perceel moeten worden aangelegd in 
waterdoorlatend materiaal (bv. grasdals).  
- De parkeerbehoefte dient volledig op het eigen terrein opgevangen te worden. 
- De gepaste maatregelen moeten genomen worden om schade en hinder op de aanpalende percelen te 
voorkomen. 
- De grondwaterwinning mag de aanwezige beplantingen niet negatief beïnvloeden of aantasten. 
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- De voorwaarden opgenomen in het advies van I.G.E.A.N.-milieudienst dienen strikt nageleefd te worden 
en maken integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Brandweer dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Vlaamse Milieumaatschappij 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. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies:  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat met een inhoud van minimaal 1.000 l voor 1 tot 4 personen: 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. 10.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (put, pomp, en aftappunten voor bedrijfstoepassingen, 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) in de vorm 
van een wadi met een infiltratievolume van 19,32m3 en een infiltratieoppervlakte van 186,3m2 en een 
infiltratiegracht die een infiltratievolume heeft van 182,12m3 en een infiltratieoppervlakte van 145,07m2 
(zonder keerwand). In totaal wordt er volgens het dossier nl. een infiltratievoorziening met een inhoud van 
201 440 liter (min. 192 800 liter) en een infiltratieoppervlakte van 331,37m² (min. 308,48m²) voorzien.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. 
-Het doorvoerdebiet bedraagt minimaal 10l/s en het ledigingsdebiet bedraagt maximaal 20 l/s.ha vanaf 2500 
m2 aangesloten verharding tot 40 l/s.ha bij verhardingen vanaf 5000 m2, door middel van een knijpleiding, 
wervelventiel of pomp. 
Deze installatie maakt het mogelijk dat een buffervolume langzaam vol loopt, in de grond sijpelt en slechts 
een kleine hoeveelheid water over langere tijd afgevoerd wordt naar de riolering, gracht of waterloop. 
-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 
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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. 
-Maatregel tegen mogelijke waterverontreiniging:  
• Plaatsen kws-afscheider (olie- en slibafscheider) en zandopvangput : het potentieel verontreinigd 
(hemel)water afkomstig van de parking of bedrijfsverharding mag slechts geloosd worden na aangepaste 
voorbehandeling. 
-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. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 
- Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be 
 
Milieuvoorwaarden 
- de algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
Bijzondere voorwaarden: 
- In functie van ondergrondse gasopslag zijn verticale boringen dieper dan 100 meter onder de zeespiegel 
niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Fluxys Belgium, c/o Infoworks, Kunstlaan 31, 1040 
Brussel of infoworks@fluxys.com . 
- Ingebruikneming/buitendienststelling grondwaterwinning:  
Aan de hand van een voorgeschreven meldingsformulier moeten elke ingebruikneming of 
buitendienststelling van een grondwaterwinning gemeld worden aan de Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter 
De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst, zie http://www.heffingen.be/formulieren. 
- Grondwaterwinningen en buitendienststellingen: 
* Wanneer de exploitant een grondwaterwinning of een boorgat of een ander onderdeel hiervan, buiten 
dienst stelt, moet hij de ontsluiting van de watervoerende laag afdekken om verontreiniging of waterverlies te 
voorkomen. De exploitant deelt deze buitengebruikstelling mee aan de afdeling Water van de Vlaamse 
Milieumaatschappij 
* De exploitant is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning of een onderdeel hiervan, op te 
vullen wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. In voorkomend 
geval legt de exploitant het werkplan voor deze opvulling ter goedkeuring voor aan de afdeling Water van de 
Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst. 
- Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige 
toepassingen. 
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.  

18. OMV2019/61 - Omgevingsvergunning - Moeshofstraat 6 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een woning in 
Moeshofstraat 6 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 67 D2, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
-Er dient een heraanplant te gebeuren met 4 streekeigen hoogstambomen plantmaat 16/18 om het 
groene karakter van de omgeving te garanderen. 
  



7 

De voorwaarden opgenomen in het advies van de Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering: Aangezien de betreffende bouwaanvraag zich 
situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op een zuiveringsinstallatie (centraal 
gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw reglementair te worden aangesloten 
op de bestaande riolering (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)   
• 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 
infiltratieput met een inhoud van 2500 liter (min. 2447m²) en een oppervlakte van 3,91m² (min. 3,91m²). 
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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- 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. 

19. OMV2019/76 - Omgevingsvergunning - Gloriantdreef 6B -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een woning met 
aangebouwd bijgebouw in Gloriantdreef 6B te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie A 329 C15, mits 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- Er dienen 8 streekeigen hoogstambomen aangeplant te worden 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: 
-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:  
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• 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 i.c. infiltratiegracht(conform 
het plan) met een wandoppervlakte van 4m2 (min. 1,81m²) en inhoud van 1200 liter (min.1.133,25 liter). 
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.  
- 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. 

20. OMV2019/83 - Omgevingsvergunning - Zandstraat 52 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor bouwen van een woning in Zandstraat 
52 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 44 H, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering: Aangezien de betreffende bouwaanvraag zich 
situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op een zuiveringsinstallatie (centraal 
gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw reglementair te worden aangesloten 
op de bestaande riolering 
-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 
infiltratievoorziening met zijdelingse oppervlakte 2,8 m² (min. 2,62m²) en inhoud 2.000 liter (min. 1.673,5 
liter). 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.  
  
- 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.  
- 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. 

21. OMV2019/84 - Omgevingsvergunning - Hogebaan 2 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het plaatsen van een containerklas in 
Hogebaan 2 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 92 T en (afd. 5) sectie A 92 X aan Provincialaat der 
Broeders van Liefde VZW met als contactadres Hogebaan 2 te 2960 Brecht mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden: 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Brandweer dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
 - De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
inhoud van 700 liter (min. 625 liter) en een oppervlakte van 3,40m² (min. 2,16m²). Deze installatie maakt het 
insijpelen van het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse 
Hemelwaterverordening. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be 
 
 
 

http://www.toegankelijkgebouw.be/
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22. OMV2019/85 - Omgevingsvergunning - Spechtendreef 39 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het rooien van 14 naaldbomen in 
Spechtendreef 39 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 28 F6, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden:  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
Het perceel is gelegen in woongebied met recreatief karakter en heeft een oppervlakte van 830 m². De 3 dode 
grove dennen kunnen gerooid worden. Links naast dit perceel werden grove dennen gerooid ifv het bouwen 
van een nieuwe woning. Aan de overzijde van dit perceel liggen 2 percelen die vol staan met grove dennen. 
Beide percelen zijn verkocht en zullen volledig gerooid worden, vanwege de slechte staat van de bomen. (1 
perceel is reeds volledig kaal). De grove dennen aan de linkse zijde van perceel, Spechtendreef 39, komen 
nu vol in  zuidwesten wind te staan. Vermits deze bomen dit niet gewend zijn ontstaat hier een groot risico op 
schade. In het verleden zijn hier reeds enkele takken uitgebroken met schade aan omheining en tuinhuis van 
de achterburen. De  overige 11 grove dennen aan de linkerzijde van het perceel, zie plan, kunnen gerooid 
worden. De grove dennen  achteraan rechts op het perceel dienen behouden te blijven, zij staan in verband 
met grote inlandse eiken die op de achterliggende percelen groeien. Dienst groen en leefomgeving legt een 
herplant op van 1 streekeigen hoogstamboom met plantmaat 16/18. 
- 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”) 
- Er mag niet geveld of geruimd worden tijdens de standaard schoontijd van 1 april tot en met 30 juni.  
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

23. OMV2019/31 - omgevingsvergunning - Groot Schietveld - intrekking 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de intrekking van de aanvraag voor het 
exploiteren van een kleitargetschietstand en het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen in Groot 
Schietveld zn, 2960 Brecht. 

24. OMV2018/192 - Omgevingsvergunning - Vogelkerslaan 72 - aktename besluit Deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing het beroep tegen het besluit 
van het College van burgemeester en schepenen van 3 december 2018. 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst omgeving. 
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omgevingsmeldingen 

25. OMV2019/143 - Omgevingsmelding - Vaartkant Rechts 12 -  Aktename melding 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
inrichting voor de productie en opslag van ambachtelijke pralines, koekjes en taarten inrichting gelegen te 
2960 Brecht, Vaartkant Rechts 12, kadasternummer (afd. 4) sectie D 387 P van BVBA Mothacho, gevestigd 
te Vaartkant Rechts 12 G te 2960 Brecht.  
  
Artikel 2  
Er wordt akte genomen voor onbepaalde duur.   

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

26. OMVV2019/9 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Schotensteenweg 135 en 137 - 
Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek.  
Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 29/05/2019 tot 28/06/2019. 

27. OMVV 2019/12 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Poppelaerstraat 12 - Openbaar 
onderzoek 

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

28. OMVV 2018/10 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Noorderveld  - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor 4 loten voor open bebouwing met 
wegenaanleg en kappen van bomen in Noorderveld  te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 1 E45, 
(afd. 5) sectie A 1 D45, (afd. 5) sectie A 1 W30 en (afd. 5) sectie A 1 Y33. Er kan een nieuwe aanvraag 
ingediend worden waarbij de wegenis voorzien wordt op een manier dat aanpalende percelen geen 
stedenbouwkundig nadelige gevolgen ondervinden. 

omgevingsberoepen 

29. OMV2018/275 - Omgevingsberoepen – Hoogstraatsebaan 103 - aktename besluit Deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college neemt akte van het besluit van de deputatie. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst omgeving. 

30. OMVV2018/7 – Omgevingsberoepen voor verkavelen – Hogeweg 8 - aktename indienen 
beroep en innemen standpunt 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het ingediende beroep en behoudt haar 
standpunt. 
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vergunningsregister 

31. GC2019/9 - Vergunningenregister - Weymoutlaan 15 - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De woning met de nok evenwijdig aan de Weymoutlaan, met links ernaast een garage met een plat dak en 
een overdekt terras achter aan de woning gelegen te Weymoutlaan 15 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) 
sectie L 66 K12) worden opgenomen in het vergunningenregister als geacht vergund. De constructies in de 
achtertuin worden niet opgenomen in het vergunningenregister. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

32. GC2019/13 - Vergunningenregister - Bosstraat 10 - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De woning gelegen Bosstraat 10 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 632/2 M wordt in het 
vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. Het vrijstaand bijgebouw ten zuidoosten van de 
woning gelegen Bosstraat 10 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 632/2 M wordt niet in het 
vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

33. GC2019/17 - Vergunningenregister - Vogelzang 13 - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De gebouwen A, 1, 2, 3 en 4, zoals opgetekend op het plan van de bijgevoegde motivatienota, gelegen te 
Vogelzang 13 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie B 350 E en (afd. 4) sectie B 350 B worden met 
uitzondering van de aanbouw aan de rechterzijde van gebouw 2, in het vergunningenregister opgenomen als 
geacht vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

34. GC2019/26 - Vergunningenregister - Peter Benoitlaan 27 - Opname in vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De woning met de nok haaks op de Peter Benoitlaan, een garagebox tegen de linker perceelsgrens en een 
aanbouw linksachter aan de woning gelegen te Peter Benoitlaan 27 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) 
sectie A 140 Y6 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. 

35. GC2019/19 - Vergunningenregister - Bergsebaan 76 - Deels opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Het hoofdgebouw met puntdak (circa 9,5 meter diep) met aansluitende achterbouw over de volledige 
breedte van het hoofdgebouw (circa 4 meter diep) en het vrijstaand bijgebouw links achteraan ten opzichte 
van het hoofdgebouw (circa 5 bij 5,5 meter) gelegen Bergsebaan 76 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) 
sectie L 42 F2 worden in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. De tweede aansluitende 
achterbouw (circa 3,5 meter diep) van het hoofdgebouw en de uitbreiding van het bijgebouw (circa 4 bij 3 
meter) gelegen Bergsebaan 76 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 42 F2 worden niet in het 
vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
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Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

36. GC2019/34 - Vergunningenregister - Hoogstraatsebaan 43 - Deels opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De woning met zadeldak met 2 aanbouwen (eerst plat dak en daarachter zadeldak haaks op wegas) 
gelegen te Hoogstraatsebaan 43 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 52 W5 wordt in het 
vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. De aanbouw in beton en de garage tegen de linker 
perceelsgrens worden niet opgenomen in het vergunningenregister als vergund geacht. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

37. GC2019/35 - Vergunningenregister - Staf Larochelaan 4 - Deels opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De woning zoals ze voorkomt op de ingediende mutatieschets gelegen te Staf Larochelaan 4 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 2) sectie L 30 C3) wordt in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
De aanbouw achteraan de woning zoals ze voorkomt op de luchtfoto van 2018 en het bijgebouw in de 
achtertuin worden niet opgenomen in het vergunningenregister. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

buurtwegen 

38. Gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 149 - KMO terrein Klein-Veerle (Coertjens)  - 
Organisatie openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert een openbaar onderzoek voor de gedeeltelijke 
afschaffing van buurtweg nr. 149, dat zal plaatsvinden van vrijdag 5 juli 2019 tot en met maandag 5 
augustus 2019.  
Artikel 2 
Het dossier en eventuele ingediende bezwaarschriften zal binnen de 60 dagen na het einde van het 
openbaar onderzoek ter definitieve vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 

integrale veiligheid 

39. Integrale veiligheid – Sint Job Zomert te Brecht, Max Wildiersplein – Sint Job Leeft vzw op 7 
september 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan Sint Job Leeft vzw om Sint 
Job Zomert in te richten op 7 september 2019 te Brecht, Max Wildiersplein.  
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. 
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-       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 4 uur met een gradueel afbouwen vanaf 3u met 10dbA. 
Verplichte naleving van de bovenstaande voorwaarden zonder afbreuk te doen aan de bepalingen rond 
burenhinder vervat in het gemeentelijke politiereglement (GAS) of Burgerlijk Wetboek.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de organisatoren, de lokale politie en de brandweer. 

40. Integrale veiligheid – Whitebread Classic, Gemeenteplaats op 22 september 2019 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan Pale Ale Club Brecht om 
een oldtimerhappening met muziek in te richten op 22 september 2019. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist ook om het straatmeubilair van de Gemeenteplaats niet 
weg te nemen tijdens dit evenement.  
Voor de inrichting van dit evenement dient aan de voorwaarden van het gemeentelijk reglement op 
evenementen voldaan te worden.   
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 4 uur met een gradueel afbouwen vanaf 3u met 10dbA. 
Verplichte naleving van de bovenstaande voorwaarden zonder afbreuk te doen aan de bepalingen rond 
burenhinder vervat in het gemeentelijke politiereglement (GAS) of Burgerlijk Wetboek.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de organisatoren, de lokale politie en de brandweer. 

mobiliteit 

41. 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 21 mei 2019 tot en met 22 mei 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Hoogstraatsebaan 
t.h.v. huisnr. 9 – nakijken breuk op huisaansluiting – inname fiets- en voetpad 
- De aanvrager om van 17 mei 2019 tot en met 24 mei 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Van Dievoort te Brecht, Vaartstraat 172 – 
plaatsen stelling voor dakwerken – inname voetpad, fietspad en halve rijbaan 
- De aanvrager om van 20 mei 2019 tot en met 24 mei 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te St.Lenaarts, Hoogstraatsebaan t.h.v. huisnr. 38  - 
parkeerverbod inzake bouw van 2 woningen 
- De aanvrager om van zondag 26 mei 2019 tot en met dinsdag 28 mei 2019 (verlenging) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Handelslei thv huisnr. 19-23 – plaatsen van 
verhuiswagen op voet- en fietspad 
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- De aanvrager om van 25 mei 2019 tot en met 26 mei 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Gemeenteplaats t.h.v. huisnrs. 28 – parkeerverbod 
over 2 parkeerplaatsen voor verhuiswagen 
- De aanvrager om van 27 mei 2019 tot en met 5 juni 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen 
uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20262402) te Brecht, Vaartkant Rechts – aanleg nutsleidingen 
- De aanvrager  om 28 juni 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, 
Processieweg 40-42 – parkeerverbod voor het plaatsen van een ladderlift en verhuiswagen 
- De aanvrager om op dinsdag 4 juni 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te 
Sint-Job-in-‘t-Goor, Handelslei 4, zijkant van het gebouw, kant Jaagpad – opheffen parkeerverbod voor 
plaatsen van verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om van 27 mei 2019 tot en met 7 juni 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen 
uit te voeren te Brecht, Ebeslaan – herstel van de weg op het einde van de Ebeslaan (tegen Brugstraat) 

42. Tijdelijk politiereglement - Straatfeest  – Framalaan op 8 juni 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       op zaterdag 8 juni 2019 tussen 17.00 uur en 24.00 uur de Framalaan volledig af te sluiten voor alle 
verkeer. 
-       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 maart 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. 

43. Tijdelijk politiereglement - straatfeest - Weymoutlaan op 15 juni 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       op zaterdag 15 juni 2019 van 17.00 uur tot 23.00 uur al het verkeer te verbieden in de Weymoutlaan 
voor wat betreft het gedeelte tussen de Dopheidelaan en de Heidelaan. 
-       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 maart 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. 

44. Tijdelijk politiereglement - stratenloop op 21 juni 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om : 
-       Van 20 juni 2019 om 08.00 uur tot 22 juni 2019 om 01.00 uur parkeren en stilstaan van voertuigen te 
verbieden op de parking van de voetbal in de Ambachtslaan, uitgezonderd voertuigen ten behoeve van de 
kermisexploitanten. 
-       Van 21 juni 2019 om 09.00 uur tot 22 juni 2019 om 01.00 uur parkeren en stilstaan van voertuigen te 
verbieden in de Industrielaan, Energielaan, Ambachtslaan en op de parking van sporthal De Ring.  
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Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen beslist van 21 juni 2019 om 17.00 uur tot 22 juni 2019 om 
01.00 uur alle verkeer van voertuigen te verbieden in de volgende straten: 
-       Industrielaan 
-       Energielaan  
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op 21 juni 2019 van 14.30 uur tot 21.30 uur alle 
verkeer van voertuigen te verbieden in de Ambachtslaan, uitgezonderd voertuigen van brandweerlieden en 
brandweervoertuigen en voertuigen van de organisatie.  
Artikel 4 : 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op 21 juni 2019 vanaf 17.00 uur tot 21.30 uur 
stilstaan en parkeren op de rijbaan te verbieden in de volgende straten : 
-       Borghthoevestraat tussen Ringlaan en J. De Costerstraat. 
-       J. De Costerstraat. 
-       Frans Oomspad. 
-       Gasthuisstraat tussen kruispunt met N133 (Bethovenstraat) en Biest. 
-       Biest. 
-       Lange Pad. 
-       Mudaeusstraat, het gedeelte tussen ingang park en Gemeenteplaats. 
-       Gemeenteplaats 
-       Lessiusstraat tussen Biest en de Waterhoevelaan. 
-       Bristerstraat. 
-       Kerkhovenakkerlaan A. 
-       Kerkhovenakkerlaan D. 
-       Nollekensweg tussen Kerkhovenakkerlaan D en Oude Veldstraat. 
-       Oude Veldstraat tussen Nollekensweg en Veldstraat thv nr. 53 
-       Wemersweg. 
-       J. Van der Nootstraat tussen Wemersweg en Ringlaan. 
-       Ringlaan, het gedeelte vanaf de Ambachtslaan tot en met het kruispunt met de Energielaan (Van 
Marcke).  
Artikel 5 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op 21 juni 2019 tussen 18.00 uur en 21.30 uur alle 
verkeer te verbieden in de volgende straten : 
-       Borghthoevestraat tussen Ringlaan en J. De Costerstraat. 
-       J. De Costerstraat. 
-       Frans Oomspad. 
-       Gasthuisstraat tussen kruispunt met N133 (Bethovenstraat) en Biest. 
-       Biest. 
-       Lange Pad. 
-       Mudaeusstraat het gedeelte tussen de ingang park en de Gemeenteplaats. 
-       Lessiusstraat tussen Biest en de Waterhoevelaan. 
-       Bristerstraat. 
-       Kerkhovenakkerlaan A. 
-       Kerkhovenakkerlaan D 
-       Nollekensweg tussen Kerkhovenakkerlaan D en Oude Veldstraat. 
-       Oude Veldstraat tussen Nollekensweg en Veldstraat thv nr. 53 
-       Veldstraat tussen nr. 53 en Hofstraat. 
-       Hofstraat tussen Veldstraat en Wemersweg. 
-       Wemersweg. 
-       J. Van der Nootstraat tussen Wemersweg en Ringlaan. 
-       Gemeenteplaats 
-       Ringlaan, het gedeelte vanaf de Ambachtslaan tot en met het kruispunt Energielaan (Van Marcke).  
Artikel 7 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op 21 juni 2019 van 18.00 uur tot 21.30 uur de 
enkelrichting in de Hendrik Schoofsstraat tussen de Gemeenteplaats en de Museumstraat tijdelijk op te 
heffen.  
Artikel 8 
Bovenstaande maatregelen zijn niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten.  
Artikel 9 
Een omleiding zal in beide richtingen ingesteld worden via de Bethovenstraat - de rotonde N133 - N115b – 
De Ring – Lessiusstraat.  
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Artikel 10 
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen.  
Artikel 11 
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 12 
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. 

45. Tijdelijk politiereglement - Straatfeest  – Nieuwstraat op 22 juni 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       op zaterdag 22 juni 2019 tussen 18.00 uur en 23.30 uur de Nieuwstraat af te sluiten voor alle verkeer 
tussen de Rozenstraat en de Violetstraat. 
-       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 maart 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. 

46. Tijdelijk politiereglement - straatfeest - Welkomstraat op 29 juni 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       op zaterdag 29 juni 2019 van 14.00 uur tot 23.30 uur al het verkeer te verbieden in de Welkomstraat 
tussen de huisnummers 19 en 59. 
-       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 maart 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. 

47. Tijdelijk politiereglement - Summerblokparty - Zandblok op 6 juli 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-        vanaf vrijdag 5 juli 2019 om 19.00 uur tot zondag 7 juli om 10.00 uur al het verkeer te verbieden in de 
Zandblok, tussen huisnummers 37 en 45. 
-        De maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten.  
Artikel 2  
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen.  
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Artikel 3 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16 maart 1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen.  
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

48. Juridische begeleiding - stopzetting VZW Brechts Jeugdwerk 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de aanstelling van Dirk De Keuster, 
Handelslei 60 te 2980 Sint - Antonius Zoersel. 
Artikel 2 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan Meester De Keuster, Handelslei 60 te 2980 Sint-Antonius Zoersel. 

49. Bijkomend uitstel bouwverplichting lot 32 - De Leeuwerik 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan Igean om een bijkomend uitstel van 
bouwverplichting van één jaar toe te staan aan de kopers van lot 32, dus tot 29 juli 2020. 
Artikel 2 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan Igean. 

personeel 

50. Aanvaarding/niet aanvaarding van kandidaten voor generieke functie van administratieve 
medewerker (C1-3) voor gemeente en OCMW 

51. Afsluiting van werving van technisch assistent-chauffeur-stratenmaker (D1-3) 

52. Verlenging werfreserve arbeider-schoonmaak (E1-3) 

53. Aanpassing aanstellingsbesluit  

54. Aanvaarding vrijwillig ontslag  

FINANCIËN 

55. Betalingsmandaten - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de betalingsmandaten van 20 mei 2019 tot en met 24 
mei 2019 voor een bedrag van 838 468,89 euro goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 
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56. Jaarrekening 2018 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de jaarrekening voor het dienstjaar 2018 en 
wijst deze door naar de gemeenteraad van 13 juni 2019. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

57. Kennisname budgetwijziging 1 van 2019 gemeente Brecht 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de eerste budgetwijziging van 2019 als volgt: 
- verlaging exploitatieontvangsten met 1.600 euro 
- verlaging exploitatieuitgaven met 17.912 euro 
- verlaging investeringsuitgaven met 750.940 euro 
- verlaging andere uitgaven met 90.038 euro 
De staat van het financiële evenwicht is na budgetwijziging als volgt: 
- Het gecumuleerde budgettaire resultaat: 1.752.937 euro 
- Resultaat op kasbasis: 1.752.937 euro 
- Autofinancieringsmarge: 565.404 euro 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen wijst de eerste budgetwijziging van 2019 door naar de 
gemeenteraad voor goedkeuring. 

MENS - BURGERZAKEN 

58. ICT - Aankoop software digitale woonstcontrole (Burgerzaken) - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de toepassing CS woonstcontrole van Cipal 
Schaubroeck aan te kopen voor een bedrag van 5 730,67 euro (excl. 21% btw) en 386,84 euro (excl. 21% 
btw) maandelijks gebruiksrecht. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Cipal Schaubroeck, ICT, financiële dienst, politiezone 
Voorkempen en dienst burgerzaken. 

bevolking 

59. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters A.K.R. 

burgerlijke stand 

60. Concessie begraafplaatsen  S.S. - Besluit 

61. Concessie begraafplaatsen  M.D. - Besluit 

62. Concessie begraafplaatsen V.L.MA - Besluit 

63. Voortijdige beëindiging van concessie begraafplaats K.MLM - Besluit 

64. Voortijdige beëindiging van concessie begraafplaats J.RBL - Besluit 
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MENS - VRIJE TIJD 

65. Tentoonstelling 75 jaar bevrijding WOII in het Kempuseum september 2019 - toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor: 

 de organisatie van de tentoonstelling 75 jaar bevrijding WOII in het Kempuseum op 10/09/2019 van 
10.00 tot 17.00 uur. en de 3 daaropvolgende weekends van 14.00 tot 17.00 uur. 

 de gratis inkom van de tentoonstelling.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Christel Wilms, dienst vrije tijd-Toerisme. 

cultuur 

66. Contract #LikeMe - Sint-Job zomert 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de goedkeuring om volgende contract met "Sint-Job 
Leeft" aan te gaan: #LIKEME - €4.081,00 (incl. btw).  
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de cultuurdienst en aan de financieel directeur. 

sport 

67. Reglement huursubsidie voor niet-gemeentelijke indoor sportinfrastructuur 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van Burgemeester en schepenen beslist om het ontwerp goed te keuren en het reglement voor 
te leggen aan de gemeenteraad van 13 juni 2019. Dit reglement vervangt het reglement huursubsidie 
sporthal De Zandbergen, wat te vervallen komt. 
Artikel 1 – Omschrijving 
Binnen de perken van het jaarlijks in de begroting voorziene en goedgekeurde bedrag, kan de gemeente 
aan erkende Brechtse sportverenigingen een subsidie toekennen als tussenkomst in de huurkosten van niet-
gemeentelijke overdekte sportinfrastructuur. Deze tussenkomst kan het verschil compenseren in de 
huurkosten met de gemeentelijke sportinfrastructuur. 
Artikel 2 – Toepassingsgebied 
Dit reglement is van toepassing op sportverenigingen die: 
- erkend zijn door de gemeente Brecht voor het desbetreffende werkingsjaar 
- kunnen aantonen dat zij niet of onvoldoende terecht kunnen in gemeentelijke sportinfrastructuur 
- in de gemeente Brecht een niet-gemeentelijke, polyvalente en overdekte sportinfrastructuur huren. De lijst 
van de sportinfrastructuur die in aanmerking komt voor subsidies wordt jaarlijks, na advies van de sportraad, 
goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. 
Dit reglement is niet van toepassing op: 
- activiteiten met inkomgelden of activiteiten waarbij de vereniging een drankgelegenheid uitbaat 
- sportverenigingen die een financiële compensatie voor hetzelfde doel ontvangen van een andere instantie. 
Artikel 3 – Subsidiebedrag 
De huursubsidie wordt bepaald op basis van de door de sportvereniging betaalde huurgelden van het 
afgelopen werkingsjaar (van 1 september tot en met 31 augustus). 
De subsidie bedraagt het verschil tussen de huurkosten van de niet-gemeentelijke sportinfrastructuur (met 
een maximumhuurkost van 2x tarief sporthal de Ring) en de gemeentelijke tarieven van sporthal de Ring 
voor een terrein met dezelfde afmetingen, duurtijd gebruik en doelgroep. 
Indien het totaal van de subsidieaanvragen het ingeschreven krediet in de begroting overtreft, wordt het 
krediet evenredig verdeeld over de rechthebbende verenigingen. 
Artikel 4 – Procedure 
De sportvereniging dient de subsidie aan te vragen bij de gemeentelijke sportdienst via het daartoe 
bestemde aanvraagformulier. 
Bij het aanvraagformulier moeten volgende verantwoordingsstukken gevoegd worden: 
- Factuur van de verhuurder van het betreffende werkingsjaar met vermelding van: 
o Data van het gebruik 
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o Het begin- en einduur van het gebruik 
o Doelgroep per gebruikt uur (gemengd, jeugd, volwassenen, G-Sport, senioren) 
o De gebruikte zaal of zaaldelen (met vermelding oppervlakte of afmetingen van de zaal) 
o Eventuele kortingspercentages 
- Een duidelijke omschrijving van de aard van de activiteiten (indien nodig per reservatie) 
- Officieel bewijsstuk van betaling van het huurgeld op naam van de aanvragende sportvereniging 
- Rekeningnummer van de aanvragende sportvereniging waarop de subsidie kan gestort worden. 
Het ingevulde aanvraagformulier en verantwoordingsstukken moeten persoonlijk bij de gemeentelijke 
sportdienst worden ingediend, ten laatste op 15 oktober. Hiervoor zal de persoon een bewijs van afgifte 
ontvangen. De datum vermeld op het afgeleverde ontvangstbewijs geldt als bewijs. 
Artikel 5 – Uitvoering en toekenning van de subsidie 
De toekenning van de subsidie gebeurt door het college van burgemeester en schepenen op advies van de 
sportraad. De subsidie zal jaarlijks worden uitgekeerd per overschrijving in de maand december. 
Artikel 6 – Aanvaarding controle 
Door ondertekening van het aanvraagformulier aanvaardt de aanvrager elke controle van het 
gemeentebestuur in verband met de aangevraagde toelage. 
Het afleggen van onjuiste verklaringen kan leiden tot uitsluiting van deze tussenkomst. Indien de subsidie 
reeds uitgekeerd is, kan ze teruggevorderd worden. 
Artikel 7 – Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking op datum van goedkeuring door de gemeenteraad. 
Na een proefperiode van een jaar zal er een evaluatie met mogelijke bijsturingen van onderhavig reglement 
gebeuren. 

WELZIJN 

68. Charter gezonde gemeente 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om deel te nemen aan het project Gezonde 
Gemeente voor de periode 2019-2024 en ondertekent hiervoor het charter Gezonde Gemeente. 
Artikel 2  
Het college geeft opdracht aan consulent welzijn om een stuurgroep Gezonde Gemeente samen te stellen 
die bestaat uit afgevaardigden van het werkveld (link met raad gezondheid en welzijn), consulenten 
dienstencentra, consulent sport, schepen van gezondheid, e.a. 
Artikel 3 
Logo Antwerpen wordt schriftelijk van de beslissing op de hoogte gebracht. 
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst welzijn.  
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


