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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 28 mei 2019 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

wegendienst 

2. Werken nutsleidingen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de uitvoering van volgende werken in 
verband met nutsleidingen: 
- Telenet, Safierstraat 5 bus 10B, 2200 Herentals voor werken te Bevrijdingsstraat 51, 2960 Brecht volgens 
dossier 25037399. 
- Telenet, Safierstraat 5 bus 10B, 2200 Herentals voor werken te Klein Veerle 41, 2960 Brecht volgens 
dossier 25037535. 
- Group Van Vooren, Industriepark Rosteyne 1, 9060 Zelzate voor werken t.h.v. Hogeheidelaan 1A, 
Solvijnslaan 3 en Van De Reydtlaan nrs. 30, 48, 62 & 84, 2960 Brecht volgens dossier ORGMA1902535. 
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de bovengenoemde nutsmaatschappij(en) en de dienst mobiliteit. 

gebouwen 

3. Aankoop uitleenmateriaal: Nieuwe toiletwagen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de offerte van Abydos bvba uit 
Eernegem voor het leveren van een toiletwagen (inclusief extra steunwiel vooraan) voor een bedrag van 
17.353,82 euro inclusief btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Dienst Vrije Tijd, Dienst Gebouwen en Financiële Dienst. 

4. OC 't Centrum: Aankoop nieuwe poetsmachine voor onderhoud bibliotheek en 
vergaderlokalen. 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft haar goedkeuring aan de offerte van BOMA uit 
Antwerpen voor het leveren van 1 schoonmaakmachine type I-Mop XL voor een bedrag van 4.101,90 euro 
inclusief btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan dienst gebouwen en aan de financiële dienst. 
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5. Herstelling bermmaaier New Holland met nummerplaat 631-CAM 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de herstelling van bermmaaier New Holland met 
nummerplaat 631-CAM volgens de offerte van Luyckx N.V., Abdijlaan 33, 2960 Brecht voor een bedrag 
van  € 3 863,63 excl. BTW goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst Financiën. 

6. Waterschade pastorij Sint-Job in't Goor: herstellingen. 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft haar goedkeuring aan prijsofferte met referentie 
21900152 van d.d. 16/04/2019, voor het controleren en vernieuwen van bestaande gedeelte elektrische 
installatie (inclusief brandalarmsysteem) door leverancier Van den Broeck NV uit Wuustwezel voor een 
bedrag van 2.612,91 euro exclusief btw.  
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen geeft haar goedkeuring aan prijsofferte met referentie JV A 
190503 van d.d. 8/05/2019, voor het verwijderen van beschadigd plafond en afkappen bezetting, vernieuwen 
met gyprocplafond en schilderen van de nodige delen door Noordheuvel v.z.w. uit Brasschaat voor een 
bedrag van 8.417,29 euro exclusief btw. 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen geeft haar goedkeuring aan prijsofferte met referentie 190172 
van d.d. 3/05/2019, voor het vernieuwen van kitchenette door leverancier Guy Verheyen Interieur uit Sint-
Lenaarts voor een bedrag van 6.794,29 euro exclusief btw. 
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan dienst gebouwen en financiële dienst. 

7. Renovatie stookplaats GBS De Schakel - proces-verbaal van voorlopige oplevering. 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van proces-verbaal van voorlopige oplevering van 
d.d. 27 mei 2019 m.b.t. de renovatie van de stookplaats in GBS De Schakel.  

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen 

8. Splitsingen - Prinsstraat 1 - negatief advies 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen merkt op dat de afsplitsing voor verkoop van een perceel 
bouwgrond van een bestaand perceel gelegen Prinsstraat 1 Brecht, afdeling 4 sectie D 884 P 2 volgens het 
plan van landmeter Koen Wouters opgesteld te Lille op 4 april 2018 opnieuw vergunningsplichtig 
(verkaveling) geworden is. Door het vernietigingsarrest werd de definitie van verkavelen met terugwerkende 
kracht aangepast, waardoor voorliggende aanvraag waarbij de tuinzone wordt afgesplitst van een bebouwd 
perceel met oog op verkoop voor woningbouw niet meer mogelijk is via notariële splitsing, maar via een 
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden dient te gebeuren. 
Artikel 2 
Uittreksel van dit collegepunt wordt bezorgd aan notariaat notariaat Wouter Nouwkens. 
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omgevingsvergunningen 

9. OMV2019/127 - Omgevingsvergunning - E.Van Notenlaan 80 -  Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek.   
Dit openbaar onderzoek wordt georganiseerd van 6 juni tem 8 juli ifv de afwijkingen tegenover de 
verkavelingsvoorschriften)   

10. OMV2019/113 - Omgevingsvergunning - Heihoefke 1 - Advies aan deputatie - voorwaardelijk 
gunstig 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft gunstig advies aan de deputatie voor het bouwen van 
een nieuw kantoorgebouw en de reorganisatie en uitbreiding van de bestaande activiteiten, zijnde garage en 
parking in Heihoefke 1 2960 Brecht te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 695/2,  aan J. Janssens en 
Zonen NV, gevestigd te Heihoefke 1 te 2960 Brecht, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- De stedenbouwkundige handelingen die plaatsvinden op het tracé van de buurtweg nr. 150 en 206, zoals 
voorkomend op het opmetingsplan gevoegd bij het aanvraagdossier voor de gedeeltelijke afschaffing van deze 
buurtwegen d.d. 29/05/2019 (zie bijlage). Het verbouwen van de loods na slopen van delen luifel en magazijn, 
en het uitvoeren van een deel van de buitenaanleg thv. deze buurtwegen zijn pas uitvoerbaar nadat de 
betreffende buurtweg officieel afgeschaft werd.  
- De wettelijke voorwaarden inzake bouwafstanden en afsluitingen t.o.v. de waterloop cat. 3 (Dorpsloop) 
dienen nageleefd te worden, hetzij :  
 * vrijwaren 5m erfdienstbaarheidszone voor onderhouds- en ruimingswerken vanaf kruin van de waterloop 
 * afsluiting tot 1,50 m toegelaten op min 0,75m tot 1m vanaf de kruin van de waterloop  
 * afsluitingen hoger dan 1,50m te plaatsen op minimaal 5 m van de kruin van de waterloop 
 * afsluitingen haaks op de waterloop moeten binnen de 5m-zone verwijderbaar zijn 
-De mindervalidenparkeerplaatsen dienen te voldoen aan de gewestelijke verordening inzake 
toegankelijkheid en de gemeentelijke parkeerverordening: hun minimale afmetingen bedragen 6 meter bij 3 
meter. 
- 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. 
- 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. 
-Waterlopen: De erfdienstbare strook langs waterlopen van 2de en 3de categorie voor ruimingswerken moet 
gerespecteerd worden (wetgeving 28/12/1967). Dit impliceert het vrijhouden van een zone van minimaal 5 
meter vanaf de oeverzone. 
-Waterlopen, grachten en beken: In functie van ruiming en onderhoud dient men een ruimte van 2 meter te 
vrijwaren van obstakels en constructies langs grachten, beken of beddingen van niet-geklasseerde 
waterlopen of grachten van algemeen belang (light-statuut - GR 5/05/2015) De gracht dient te allen tijde 
open gehouden te worden. 
- Een groenaanleg zoals voorzien op het erfbeplantingsplan van ArchiVerde d.d. 21/01/2018 met kenmerk 
834 dient aangeplant te worden ten laatste het eerstvolgende plantseizoen na het beëindigen van de in de 
stedenbouwkundige vergunning behandelde werken. De houder van de vergunning dient een borg van 3 
euro/m² groenscherm 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 
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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.  
- 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. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be 
 
Milieuvoorwaarden 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd.   

11. OMV2019/5 - Omgevingsvergunning - Dremelheidebaan 22 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een tuinhuis in 
Dremelheidebaan 22 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 28 W2, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
De niet strikt noodzakelijke verharding dient aangepast te worden tot maximaal 5% van de 
perceelsoppervlakte (36,55m²).  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade en 
hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- 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. 

12. OMV2019/29 - Omgevingsvergunning - Rommersheide C 14B -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een woning in 
Rommersheide C 14B te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie A 332 D3, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
- Er dient een heraanplant te gebeuren met 2 streekeigen hoogstambomen met plantmaat 16/18 om 
het groene karakter van de omgeving te garanderen.  
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.  
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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: Als de betreffende bouwaanvraag zich situeert 
in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op een zuiveringsinstallatie dient het 
betreffende gebouw reglementair te worden aangesloten op de bestaande riolering  
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat met een inhoud van minimaal 1.000 l voor 1 tot 4 inwoners: Een septische put is verplicht 
aan te leggen in het collectief te optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet 
hierop aangesloten worden. In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal gebied of 
collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in dat geval 
wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, het grijs 
water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l / max. 10.000 l 
voorzien van nuttig hergebruik (put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-
spoelingen gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan) met een noodoverloop naar 
een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk 
conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
inhoud van min. 1.137,5 liter (6 SpaRc infiltratiekratten ifv 1.236 liter) en een oppervlakte van min 1,82 m² (6 
SpaRc infiltratiekratten ifv 2,88 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 
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. 
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, 
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weggenomen of vernield worden. Bij het werken aan (oude) constructies of het kappen van bomen dient 
men na te gaan vóór de werken beginnen of vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het 
gedrang komen, dient u contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos”. 
  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- 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. 

13. OMV2019/33 - Omgevingsvergunning - Leeuwerk 2 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor afbreken van bestaande constructies, 
herbouwen van een zonevreemde woning (op een gewijzigde plaats) en bijgebouw en kappen van bomen in 
Leeuwerk 2 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie C 241 K, 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 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: 
-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 
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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. 
De hemelwaterafvoer van het bijgebouw dient mee te worden aangesloten op de regenwaterput. 
• 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 
oppervlakte van 24,64m² (minimaal 11,76m²) en en inhoud van 7392 liter (minimaal 7350 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. 
• Plaatsen van een waterzuiveringsinstallatie (iba - kwzi). Er dient contact opgenomen te worden met Pidpa 
om aan te sluiten bij het gemeentelijk samenwerkingsproject om de plaatsing van een individuele 
afvalwaterbehandelingsinstallatie (iba) bij particuliere woningen aan te vragen, tel 03 216 88 64.   
 Er dient stroomafwaarts van de iba een controleputje voorzien te worden om objectieve staalname mogelijk 
te maken, bij voorkeur ter hoogte van rooilijn. 
-Bronbemaling: droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van de werken een droogzuiging 
noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1). Het grondwater dat onttrokken 
wordt moet zoveel mogelijk terug in de grond gebracht worden buiten de onttrekkingszone via een 
infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer. Het water mag 
geen wateroverlast veroorzaken. Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste 
alternatief: lozing op de openbare riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op 
dan mag je enkel lozen op de riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt 
bekomen.) 
Voor elke lozing van bronbemalingswater in de riolering moet een zandvanger geplaatst worden. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de vlarem-wetgeving.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Groendienstdienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies:  Zelfde advies als vorige maal, de 2 bomen die de bouw van de woning 
verhinderen kunnen gerooid worden. De groendienst legt een herplant op van 2 streekeigen hoogstambomen 
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”) 
- 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. 
- 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. 

14. OMV2019/91 - Omgevingsvergunning - Scherpenbergstraat 12 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het uitbreiden van een woning in 
Scherpenbergstraat 12 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 31 P8, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden:  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- 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. 
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15. OMV2019/103 - Omgevingsvergunning - De Gauw 6 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het overwelven van een gracht in De 
Gauw 6 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie B 233 W4, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Dienst Wegen dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies: De wegendienst heeft geen bezwaar tegen de overwelving en daarbij 
horende 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 kopmuren moeten in dezelfde bouwstijl (prefab) als in de rest van de straat worden opgetrokken. Wij 
verwijzen hiervoor naar de foto's van de aanvrager in bijlage. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies:   
Het perceel is gelegen in woongebied en heeft een oppervlakte van 756 m². 
Hier werd een tijdelijke overwelving aangebracht en reeds een enkele meters steenslag voor de toekomstige 
oprit. 
Bij het aanleggen van een definitieve overwelving dienen hiervoor geen bomen gerooid te worden. 
Op dit perceel staan vooraan links 1 inlandse eik en berk, centraal 1 acacia en achteraan het perceel 1 berk, 
1 acacia en 1 inlandse eik. (zie bijgevoegde foto’s)  
De eventuele toekomstige stedenbouwkundige vergunning tot het bouwen van een woning dient eveneens 
aan de groendienst overgemaakt te worden ifv  het behoud van zoveel mogelijk bomen op dit 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.  
- 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 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. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 
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omgevingsmeldingen 

16. OMV2019/155 - Omgevingsmelding - J. Van der Nootstraat 7 -  Aktename melding 
stedenbouwkundige handelingen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend voor het aanbouwen van 
een veranda voor een perceel gelegen te J. Van der Nootstraat 7 2960 Brecht te Brecht, kadasternummer 
(afd. 3) sectie D 697/2 H.  
Artikel 2 
De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de 
meldingsakte. 

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

17. OMVV2019/3 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Kanaallaan  - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden voor 2 loten voor open bebouwing in Kanaallaan  te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie E 21/2 
aan VC DEN HARTIGH BVBA gevestigd te Prins Boudewijnlaan 142 te 2610 Antwerpen mits voldaan wordt 
aan volgende voorwaarden: 
- de in rood gewijzigde verkavelingsvoorschriften dienen toegepast te worden. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van het 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 Pidpa Riolering dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
- De voorwaarden opgenomen in het advies van TELENET dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Pidpa drinkwater dienen strikt nageleefd te worden en 
maken integraal deel uit van dit advies.  
- De voorwaarden opgenomen in het advies van PROXIMUS dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
- 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 de 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 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 http://www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen ). 
Watermaatregelen 
-De richtlijnen van CIW voor overstromingsveilig bouwen en wonen dienen te worden nageleefd. 
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/watertoets/overstromingsveilig-bouwen-en-wonen 
-Aanleggen gescheiden rioleringsstelsel RWA-DWA, conform richtlijnen en code van goede praktijk voor 
rioleringssystemen  
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/code-goede-praktijk-rioleringssystemen 
-Naleving http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Vergunning/Vergunningnodig/Hemelwater: 
http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Vergunning/Vergunningnodig/Hemelwater  
- 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 
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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.  
- 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.   
- bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Op het verkavelingsplan werden geen wijzigingen van het terreinprofiel opgenomen. Deze 
verkavelingsvergunning omvat dan ook geen stedenbouwkundige vergunning voor het wijzigen van het 
terreinprofiel. 
- wanneer voor een lot van de verkaveling is overgegaan tot registratie van de verkoop, de verhuring voor 
meer dan negen jaar, of de vestiging van erfpacht of opstalrecht wordt aan de gemeente een attest 
overgemaakt met het lotnummer, de datum van dergelijke registratie en naam en adres van de koper, 
huurder, houder van opstalrecht of erfpacht.  
- de percelen kunnen niet als bouwgrond verkocht worden en er zullen geen bouwvergunningen verleend 
worden alvorens aan deze voorwaarden voldaan is.  

omgevingsberoepen 

18. OMV2018/280 - Omgevingsberoepen – Vaartstraat 143 - 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. 

vergunningsregister 

19. GC2019/7 - Vergunningenregister - Rode Kruislaan 8 - opname als geacht vergund 

Besluit 
Artikel 1 
De woning onder puntdak met dakkapellen gelegen Rode Kruislaan 8 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) 
sectie A 84 M2 wordt in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. De achterbouw van een 
bouwlaag onder plat dak achter de woning gelegen Rode Kruislaan 8 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) 
sectie A 84 M2 wordt niet in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund op basis van de 
huidige dossiersamenstelling.  
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan Notaris Luc BRACKE, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

20. GC2019/38 - Vergunningenregister - opname in het vergunningenregister als geacht vergund - 
Handelslei 14 

Besluit 
Artikel 1 
Het hoofdgebouw en bijhorende aanbouwen op de gelijkvloerse en eerste verdieping gelegen Handelslei 14 
te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 128 Y2 worden 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. 

21. GC2019/22 - Vergunningenregister  - Sint-Willebrordusstraat 9 - Opname als geacht vergund 

Besluit 
Artikel 1 
De hoofdbouw gelegen te gelegen Sint Willebrordusstraat 9 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie B 307 
X2) wordt in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. De achterbouw gelegen te gelegen 
Sint Willebrordusstraat 9 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie B 307 X2) wordt niet in het 
vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de de aanvrager en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen 

mobiliteit 

22. 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 27 mei 2019 tot en met 31 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 6 juni 2019 tot en met 12 juni 2019 (+/- halve werkdag in deze periode) signalisatie 
aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Telenet Herentals te Brecht, Eester – 
plaatsen van TV-kabels in de bermen 
- De aanvrager om van 28 mei 2019 tot 31 december 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen 
uit te voeren te Brecht, Hoeveweg 12 - parkeerverbod inzake nieuwbouw school 
- De aanvrager om op zaterdag 1 juni 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te 
Brecht, Dorpsstraat t.h.v. huisnr. 83 – parkeerverbod over 3 parkeerplaatsen voor verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om op donderdag 27 juni 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
te Brecht, Mudaeusstraat t.h.v. huisnr. 1 – parkeerverbod voor verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om op zaterdag 1 juni 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te 
Brecht, Dorpsstraat thv huisnr. 20 – parkeerverbod over 2 parkeerplaatsen voor het plaatsten van 
verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om van 31 mei 2019 tot en met 16 juni 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen 
uit te voeren te Brecht, Kapelstraat 58A : inname voetpad voor plaatsen stelling – inname rijbaan voor 
vrachtwagen inzake dakwerken – parkeerverbod aan de overkant van de straat. 
- De aanvrager om op 5 juni 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor 
rekening van AWV te Brecht, N153 brug over het kanaal – aansluitingen maken tussen vangrails en 
brugreling – alternerend verkeer – mobiele signalisatie 
- De aanvrager om op zaterdag 15 juni 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
te Brecht, Hogebaan t.h.v. huisnr. 7A - parkeerverbod voor verhuiswagen 
- De aanvrager om tussen 8 juli 2019 en 12 juli 2019 (1 dag in deze periode) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20261858) te Brecht, kruispunt 
Koekoeksdreef - Mieksebaan – aanleg nutsleidingen – afsluiten rijbaan met omleiding 
- De aanvrager om van 18 juli 2019 tot en met 19 juli 2019 (gestuurde boringen) en van 5 augustus 2019 tot 
en met 6 augustus 2019 (graafwerken) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor 
rekening van Telenet Herentals te Brecht, Heiken – plaatsen van TV-kabels in bermen 
- De aanvrager om tussen 5 juni 2019 en 28 juni 2019 (3 dagen in deze periode) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa – uitvoeren van grondmechanische 
proeven: plaatsen peilbuizen en infiltratieproeven te Brecht, Hogeheidelaan 1A, Van De Reydtlaan t.h.v. 
huisnrs. 30/48/62/84, Solvijnslaan 3 
- De aanvrager om van donderdag 6 juni 2019 tot en met dinsdag 11 juni 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Vaartstraat thv huisnr. 182 – plaatsen van container 
deels op het fiets- en voetpad 
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- De aanvrager om van 3 juni 2019 tot en met 21 juni 2019 (verlenging) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te St.Lenaarts, Hoogstraatsebaan t.h.v. huisnr. 38  - 
parkeerverbod inzake bouw van 2 woningen 

lokale economie en landbouw 

23. Schrapping uit register leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsgebouwen - Oostmalsebaan 
1a - aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de schrapping van de bedrijfsruimte gelegen te 
Oostmalsebaan 1a, 2960 Brecht uit de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten. 
Artikel 2 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de consulente lokale economie en landbouw. 

24. Verslag vergadering landbouwraad van 22 mei 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de landbouwraad van 22 mei 
2019. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de consulente lokale economie.  

25. Verslag marktcommissie 4 juni 2019 - Aktename en besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de marktcommissie van 21 mei 
2019 en keurt de adviezen goed. 
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de consulente lokale economie en landbouw en de betrokken 
marktkramers. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

26. Dagorde gemeenteraad d.d. 13 juni 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de dagorde van de gemeenteraad d.d. 13 juni 
2019. 

personeel 

27. Arbeidsongeval dd. 29 maart 2019 - beslissing genezing 

28. Kennisname van besluiten algemeen directeur - mei 2019 

FINANCIËN 

29. Betalingsmandaten - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de betalingsmandaten van 27 mei 2019 tot en met 31 
mei 2019 voor een bedrag van 1 693 926,32 euro goed. 
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Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst van de nog terug te betalen waarborgen naar 
aanleiding van afgehandelde kapvergunningen en/of bouwdossiers goed, voor een bedrag van 1 950,00 
euro. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

30. Inschrijving van ambtswege in de bevolkingsregisters R.K. 

burgerlijke stand 

31. Concessie begraafplaatsen  M.S. - Besluit 

32. Concessie begraafplaatsen W. JCM- Besluit 

33. Concessie begraafplaatsen D.K. A- Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

erfgoed 

34. Archeologienota ID 11280 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester neemt akte van de archeologienota met identificatienummer 11280 
en onderwerp Vooronderzoek Brecht 19-BRE/HOG-2019D327. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst erfgoed voor verdere verwerking.  

35. Archeologienota ID 11319 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester neemt akte van de archeologienota met identificatienummer 11319 
en onderwerp Vooronderzoek Brecht Brugstraat. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst erfgoed voor verdere verwerking. 

MENS - BLIBLIOTHEEK 

36. Kennisname verslag beheersorgaan bibliotheek 15 mei 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van het beheersorgaan van de 
bibliotheek van 15 mei 2019. 
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EREDIENSTEN 

37. Kerkraad Onze Lieve Vrouw van Lourdes - Verslag van de kerkraad van 17 april 2019 - 
Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de kerkraad van Onze Lieve 
Vrouw van Lourdes van 17 april 2019. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Onze Lieve Vrouw van Lourdes. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


