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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 4 juni 2019 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Via Luc Aerts: zou  CODA [palliatieve zorg]  a.u.b. mogen rekenen op de hulp van één of twee 
gemeentewerklieden (mail in bijlage) - opnemen in de planning, naar analogie met de voorgaande jaren 
        -donderdag 4 juli van 09.00 tot 16.00 uur en/of 
        -vrijdag 5 juli van 09.00 tot 12.00 uur en/of 
        -maandag 8 juli van 09.00 tot 16.00 uur 
 - Via Luc Aerts: 

1. Kunnen de braakliggende percelen in de Ringovenlaan nog eens gemaaid worden? Vele 
legislaturen terug werd er met de verkavelaar afgesproken dat het gemeentebestuur de 
braakliggende percelen zou onderhouden in ruil voor het stuk grond waar nu het Ringovenbos is? - 
opnemen in de planning 

2. Aan de Nollekensweg (ter hoogte van de achterpoort Lusthof en schuin over de 
tweedehandsboetiek) zijn er 2 verzakkingen in het voetpad (aldaar bestaande uit de kleine bruine 
betonstraatstenen): kunnen deze stenen opgehaald worden? - opnemen in de planning 

 - Via Daan De Veuster: Ik krijg frequent klachten over ratten die zich bevinden in de grachten langsheen het 
kanaal en het feit dat deze grachten niet meer gereinigd worden. Aan de bruggen 8 en 9 zou het aanwezige 
groen ook de passage hinderen op het jaagpad. Het lijkt me aangewezen om deze problemen aan te 
kaarten bij De Vlaamse Waterweg en een overlegmoment in te plannen zoals Sven voorstelt. Er zijn immers 
nog een aantal zaken die besproken moeten worden. - overleg plannen met de Vlaamse Waterweg in 
aanwezigheid van diensthoofd TD, brandweer, mobiliteitsambtenaar.  
- grachten Van De Reydtlaan (achteraan) - grachten zouden overlopen - melding maken bij Pidpa ikv van 
reinigen van de grachten - Welk statuut heeft deze gracht? 
- Wat is de planning van de afbraak van de woningen Gasthuisstraat 5 en 7 - ondertussen onkruid 
verwijderen tegen de gevel 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

3. Lastvoorwaarden voor het bermmaaien - Goedkeuring gunning - 2019/002 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 5 juni 2019, opgesteld door de 
Groendienst. 
Artikel 2 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3 
De basisopdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de 
beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Gebr. Van Der Velden BVBA, Weehagenweg 30 te 2990 
Wuustwezel, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 67.340,00 excl. btw of € 81.481,40 incl. 21% 
btw. De verlenging wordt gegund tegen dezelfde voorwaarden als de basisopdracht na een beslissing van 
het college van burgemeester en schepenen. 
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Artikel 4 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2019/002. 

4. Aanbesteden curatieve bestrijding van eikenprocessierups (wegbranden EPR-nesten) 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen kent de opdracht voor het wegbranden EPR-nesten op 
openbaar domein toe aan Van Aert Boomverzorging, Rommersheide F6 te 2960 Brecht. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan financieel directeur, groendienst en Van Aert 
Boomverzorging. 

5. Engagement en financiering PDPO-project Antitankgracht 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft geen goedkeuring tot ondertekening van de 
engagementsverklaring alsook niet voor de cofinanciering vanuit de PDPO-werking voor een bedrag van € 1 
692,50. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de groendienst en Regionaal 
landschap de Voorkempen vzw, Schildesteenweg 99 te 2520 Ranst (Oelegem) 

groendienst 

6. Kapvergunning Handbooglaan 26 

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

7. Kapvergunning Uniondreef 19 

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

8. Kapvergunning Cambeenbos B (afdeling 1 perceelnummer M 10 Y 10, P0000) 

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



3 

9. Kapvergunning Hogebaan 2 

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

10. Intrekking kapvergunning Kloosterstraat 13 A 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen trekt de goedkeuring van de kapvergunning KT 2019-20 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. 

11. Intrekking kapvergunning Molenheiken 88 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen trekt de goedkeuring van de kapvergunning KT 2019-46 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. 

12. Teruggave waarborg groenscherm Westmallebaan 43 (SV2016-132) 

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 de borgsom terug te betalen.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder, de groendienst en de 
aanvrager. 

13. Teruggave waarborg groenscherm Pullemansstraat 8 (SV2011-203) - rechtzetting 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de intrekking van de beslissing van het college 
van 28 mei 2019, met referentie CBS/2019/1149. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het advies van de groendienst met betrekking 
tot het hogervermelde groenscherm. 
Artikel 3 
Aan de financieel directeur van de gemeente wordt opdracht gegeven om het tweede deel van de borgsom 
(€ 1 980) terug te betalen.  
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de groendienst en de 
aanvrager. 
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wegendienst 

14. Werken nutsleidingen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de uitvoering van volgende werken in 
verband met nutsleidingen: 
- Proximus, Lange Nieuwstraat 106, 2000 Antwerpen voor werken in de Zandstraat, 2960 Brecht volgens 
dossier JMS 411609/N0001. 
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de bovengenoemde nutsmaatschappij(en) en de dienst mobiliteit. 

gebouwen 

15. Fietsenverkoop juni 2019 - Toewijzing 

Besluit 
  
Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen wijst de loten toe volgens de bijgevoegde lijst. 
   
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de dienst gebouwen en 
aan het onthaal. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen 

16. Splitsingen - Schotensteenweg 110/Eendrachtslaan ZN - opmerking/negatief advies 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen merkt op dat de ruil en splitsing van een onbebouwd perceel 
gelegen Eendrachtslaan ZN van het bebouwd perceel gelegen Schotensteenweg 110, afdeling 1 sectie M 
66/m/9 en 66/v/10 volgens het opmetingsplan van landmeter-expert Frederik Vermeiren, opgemaakt te 
Brasschaat op 21 maart 2019 opnieuw vergunningsplichtig (verkavelingsplichtig) 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 notaris Luc Bracke, Eikenlei 1, 2960 Brecht. 

17. Rommersheide B 9 - Tijdelijke plaatsing wooncontainer - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de tijdelijke plaatsing van een woonunit 
in Rommersheide B 9, (afd. 1) sectie A 334L, tijdens het bouwen van de nieuwe eengezinswoning. 
Artikel 2 
De tijdelijke woonst dient bij het einde van de werken verwijderd te worden. 
Artikel 3 
Afschrift wordt afgeleverd aan de aanvrager en aan de dienst omgeving. 
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18. Kapmachtiging - Kapelweg 3 - Kennisname 

Besluit 
  
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kapmachtiging verleend door Agentschap 
voor Natuur en Bos aan: voor het kappen van bomen op een bosperceel te Brecht, gelegen Kapelweg 3, 
perceel afdeling 5, sectie A nummer 18 N 15 voor het kappen van 1 berk (regularisatie) 

omgevingsvergunningen 

19. OMV2019/112 - Omgevingsvergunning - Abdijlaan 33 - Uitnodiging POVC 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging op de Provinciale 
Omgevingsvergunningscommissie op dinsdag 18 juni 2019 inzake de omgevingsvergunningsaanvraag van 
Firma Luyckx NV met als contactadres Abdijlaan 33 te 2960 Brecht voor een onderhoud-en 
herstelwerkplaats voor machines: hernieuwing na verandering door wijziging en uitbreiding in Abdijlaan 33 te 
2960 Brecht.  
Artikel 2 
Het bestuur beslist om zich niet te laten vertegenwoordigen op de zitting. 

20. OMV2019/108 - Omgevingsvergunning - Kattenhoflaan 14/16 - Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek van 12 juni 2019 tot en met 12 juli 2019.  

21. OMV2019/147 - Omgevingsvergunning - Kloosterakker 1B -  Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek. Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 12/6/2019 - 12/7/2019.  

22. OMV2019/149 - Omgevingsvergunning - E. Claeslaan ZN -  Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek dat start op 14 juni 2019 en afloopt op 15 juli 2019.  

23. OMV2019/166 - Omgevingsvergunning - Vaartkant Links zn -  Openbaar onderzoek 

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

24. OMV2019/42 - Omgevingsvergunning - Kerkhofstraat 105 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het slopen van een woning en het 
bouwen van een gekoppelde eengezinswoning in Kerkhofstraat 105 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) 
sectie A 152 M5 en (afd. 5) sectie A 152 N5, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
-de woning dient ingeplant te worden op de voorgevelbouwlijn zoals bepaald in het RUP Dorpsassen. 
De voorgevelbouwlijn ligt ter hoogte van de rechterperceelsgrens op 4,30m uit de rooilijn. 
 -Een wachtgevel moet, indien er geen stedenbouwkundige aanvraag lopende is betreffende het 
belendend perceel, visueel afgewerkt worden zodat de gevel geen visueel storend element is in het 
straatbeeld. 
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-Het terras mag slechts voor een diepte van 2,5m uitgevoerd worden.  
  
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. 
-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 1.500 liter (min. 414 liter) en een oppervlakte van 2,98m² (min. 0,66m²). 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”) 
- 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 
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.  

25. OMV2019/64 - Omgevingsvergunning - Scherpenbergstraat 11 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor slopen van een bestaande woning en 
bouwen van een vrijstaande eengezinswoning in Scherpenbergstraat 11 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) 
sectie L 31 S9, 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 
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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:  
• Indien groendaken niet worden uitgevoerd of verwijderd worden, dient een operationeel 
recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l / max. 10.000 l aangelegd te worden, voorzien 
van nuttig hergebruik (put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-spoelingen 
gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan) met een noodoverloop naar de 
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) inf met 
een inhoud van 375 liter (min. 370 liter) en een oppervlakte van 1,7m² (min. 0,59m²). 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 infiltratieverplichtingen 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. 
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- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- 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.  

26. OMV2019/80 - Omgevingsvergunning - Egellaan 1 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het slopen van een woning in Egellaan 1 
te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 66 X11, 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. 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- Indien 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. 

27. GC2019/16 - Vergunningenregister - Molenstraat 22 - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Het hoofdgebouw en gelijkvloerse aanbouw gelegen Molenstraat 22 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) 
sectie N 569 B3 wordt in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

28. OMV2019/94 - Omgevingsvergunning - Molenstraat 22 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het vervangen van ramen, isoleren van 
de woning, heropbouwen gevelsteen en het plaatsen van een luifel in Molenstraat 22 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 3) sectie N 569 B3, 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 
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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.  
- 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. 

29. OMV2019/109 - Omgevingsvergunning - Bristerstraat 15 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een gekoppelde 
bebouwing in Bristerstraat 15 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 66 L, mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden: 
-De vrijblijvende geveldelen dienen kwalitatief en duurzaam afgewerkt te worden. 
-Bij het uitvoeren van de werken, moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade en 
hinder op de aanpalende percelen te voorkomen.  
-Rechts achteraan het perceel, staat een grote inlandse eik, die behouden moet blijven.  
Dit betekent dat het achterste deel van het perceel niet mag opgehoogd worden, want dit is nefast 
voor deze inlandse eik. 
Net voor de natuurlijke glooiing staat een tamme kastanje, deze boom dient eveneens behouden te 
blijven. 
 
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 601 m². 
Het perceel is reeds voor 80 % opgehoogd, achteraan het perceel is een glooiing, een  natuurlijke wadi, die 
naadloos aansluit op de tuin van het appartementencomplex. 
Hier staat, rechts op het perceel, een mooie grote inlandse eik, die behouden moet blijven. 
Dit betekent dat het achterste deel niet mag opgehoogd worden want dit is nefast voor deze inlandse eik. 
Net voor de natuurlijke glooiing staat een tamme kastanje, deze boom dient eveneens behouden te blijven. 
Hij staat echter tussen 2 grote Amerikaanse eiken die gerooid dienen te worden. Deze bomen moeten op 
professionele wijze gerooid  worden, zodanig dat de tamme kastanje niet beschadigd wordt en kan 
uitgroeien tot een volwaardige boom met een grote meerwaarde voor de omgeving. 
De overige bomen op dit perceel kunnen gerooid worden. 
De groendienst legt geen heraanplant op. 
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. 
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-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering: Aangezien de betreffende bouwaanvraag zich 
situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op een zuiveringsinstallatie (centraal 
gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw reglementair te worden aangesloten 
op de bestaande riolering (als dat nog niet zou zijn uitgevoerd). 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat met een inhoud van minimaal 1.000 l voor 1 tot 4 inwoners: Een septische put is verplicht 
aan te leggen in het collectief te optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet 
hierop aangesloten worden. In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal gebied of 
collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in dat geval 
wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, het grijs 
water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l / max. 10.000 l 
voorzien van nuttig hergebruik (put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-
spoelingen gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan) met een noodoverloop naar 
een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk 
conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
infiltratievolume van 1800 liter (min. 1475 liter) en een infiltratieoppervlakte van 4,80 m² (min. 2,36m²). 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, 
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. 
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- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven.  
- Er mag niet geveld of geruimd worden tijdens de standaard schoontijd van 1 april tot en met 30 juni.  
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist.  

30. OMV2019/131 - Omgevingsvergunning - Groot Veerle /Kraaienhorst  -  voorwaardelijk gunstig 
advies 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig advies aan de deputatie voor een 
kleigroeve: verandering door uitbreiding en toevoeging in ontginningsgebied ANT027 Kraaienhorst Malle te 
Brecht, kadasternummer (afd. ) sectie A 44 F, (afd. ) sectie A 45 F, (afd. ) sectie A 49 E, (afd. ) sectie A 50 
G, (afd. ) sectie A 50 N, (afd. ) sectie A 50 E, (afd. ) sectie A 50 R, (afd. ) sectie A 50 L, (afd. ) sectie A 50 F, 
(afd. ) sectie A 50 K, (afd. ) sectie A 52/2 C, (afd. ) sectie A 52/2 D, (afd. ) sectie A 52/2 E, (afd. ) sectie A 
53/3 E, (afd. ) sectie A 53 E3, (afd. ) sectie A 60 F, (afd. ) sectie A 73 D, (afd. ) sectie A 73 H, (afd. ) sectie A 
120 A, (afd. ) sectie A 120 C, (afd. ) sectie A 120 B, (afd. ) sectie A 121, (afd. ) sectie A 122, (afd. ) sectie A 
123 C, (afd. ) sectie A 123 B, (afd. ) sectie A 123 A, (afd. ) sectie A 123/3, (afd. ) sectie A 124, (afd. ) sectie A 
125, (afd. ) sectie A 126, (afd. ) sectie A 128 A, (afd. ) sectie A 129, (afd. ) sectie A 130 A, (afd. ) sectie A 
131 B, (afd. ) sectie A 131 A, (afd. ) sectie A 132, (afd. ) sectie A 133 A en (afd. 4) sectie D 475 aan 
Wienerberger NV met als contactadres Kapel ter Bede 121 te 8500 Kortrijk, mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden: 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Departement Omgeving dienen strikt nageleefd te worden en 
maken integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van OVAM dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal 
deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van I.G.E.A.N.-milieudienst dienen strikt nageleefd te worden en 
maken integraal deel uit van dit advies. 
  
Stedenbouwkundige voorwaarden 
- De nodige maatregelen dienen genomen te worden om de verkeersveiligheid (met bijzondere aandacht 
voor fietsverkeer en met oog op het nabijgelegen fietsnetwerk) te garanderen. 
- 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. 
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- De gepaste maatregelen moeten genomen worden om schade en hinder op de aanpalende eigendommen 
te voorkomen. 
- 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 Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer, waarbij de 
nesten met rust gelaten worden tot aanvang van het trekseizoen, en voor start van het broedseizoen, moet in 
acht genomen worden. 
 
Milieuvoorwaarden 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
 
Bijzondere voorwaarden: 
*Aanleg, gebruik en onderhoud van semi-verharde wegen. 
*Gebruik van rijplaten 
*Reinigen van verharde aan- en afvoerwegen 
*Indien er nog stofhinder optreedt na opgesomde technieken, dient er een wielinstallatie geplaatst te worden 
*De exploitant moet voorzien dat geladen vrachtwagens tijdens droge dagen rijden met een gesloten 
stofkap/afdekzeil om verspreiding van stof zoveel mogelijk te voorkomen. 
*de nesten moeten met rust gelaten worden tot aanvang van het trekseizoen, en voor start van het 
broedseizoen (besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer)  

31. OMV2019/99 - Omgevingsvergunning - Pierrelaan 1 - Vergunning 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het vellen van bomen in Pierrelaan 1 
2960 Brecht te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 50 L5:  
- er dient een heraanplant te gebeuren met 3 streekeigen hoogstambomen met plantmaat 16-18. 
- Er mag niet geveld of geruimd worden tijdens de standaard schoontijd van 1 april tot en met 30 juni.  

omgevingsmeldingen 

32. OMV2019/156 - Omgevingsmelding - Bethaniënlei 66 -  Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
plaatsen van een gastank bij particuliere woning, inrichting gelegen te 2960 Brecht, Bethaniënlei 66, 
kadasternummer (afd. 5) sectie B 1 W2.  
Artikel 2  
Er wordt akte genomen voor onbepaalde duur.  
Artikel 3 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
bijzondere voorwaarden: 
Gastank:  
M.b.t. de exploitatie van een propaangastank zijn de sectorale milieuvoorwaarden  opgenomen in Afdeling 
5.17.3.3 Vlarem II van toepassing. Hierin wordt verwezen naar het van toepassing zijnde K.B. van 
21.10.1968 betreffende de opslagplaatsen voor vloeibaar gemaakt handelspropaan, handelsbutaan of 
mengsels daarvan in vaste ongekoelde houders. In art. 3 punt 3.2. van voormeld K.B. is bepaald dat de 
minimumafstand in horizontale projectie gemeten, die de propaangastank moet scheiden van elke opening 
van een woonlokaal en van elke opening van een werklokaal dat niet onderworpen is aan het open 
vuurverbod 5 m bedraagt. Tevens dient overeenkomstig voormeld artikel de propaangastank zich te 
bevinden op 3 m afstand van elke openbare weg en van elk naburig eigendom. Overeenkomstig art. 3 punt 
3.2.3. van voormeld KB mag voormelde afstand echter verminderd worden tot 1 m indien een dicht en 
onbrandbaar scherm is aangebracht van tenminste 1,50 m hoog tussen voormelde plaatsen en de 
propaangastank. 
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omgevingsvergunningen voor verkavelen 

33. OMVV 2019/13 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Van Bavellaan  - Openbaar 
onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek. Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 14/06/2019 tot en met 15/7/2019. (Het dossier zal 
ook worden voorgelegd aan de gemeenteraad ivm een af te stane strook grond gelegen in de wegenis.) 

vergunningsregister 

34. GC2019/12 - Vergunningenregister - Molenheiken 88 - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Het hoofdgebouw en aanbouwen aan linker- en rechterzijde gelegen Molenheiken 88 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 4) sectie D 803 F en (afd. 4) sectie D 803 E wordt in het vergunningenregister 
opgenomen als geacht vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan Quirijnen-Hendrickx, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

35. GC2019/5 - Vergunningenregister - Hogebaan 15 - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De eengezinswoning met aan de rechterzijde een aanbouw gelegen Hogebaan 15 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 5) sectie A 61 C2 en (afd. 5) sectie A 61 L3 wordt in het vergunningenregister 
opgenomen als geacht vergund. De carport aan de linkerzijde van deze woning gelegen Hogebaan 15 te 
Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 61 C2 en (afd. 5) sectie A 61 L3 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. 

integrale veiligheid 

36. Integrale veiligheid - huwelijksfeest - Guldensporenlei 14 tuin via De Moerkens op 29 juni 
2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de aanvrager ter gelegenheid van een 
huwelijksfeest te Brecht, Guldensporenlei 14 achteraan de tuin langs De Moerkens op zaterdag 29 juni 2019 
afwijking van de geluidsnorm te verlenen tot 95 dbA (categorie 2) overeenkomstig Vlarem II artikel 6.7.3§3. 
Bijkomende flankerende maatregelen moeten getroffen worden: 
-       continue bewaking van het geluid met een erkende en geijkte meetset. 
-       zelfcontrole is ten laste van organisator en geluidstechnicus of dj. 
-       meten en registreren van het geluid gedurende de ganse activiteit. 
-       meetgegevens gedurende een maand ter beschikking houden. 
-       manipuleren van de meetketen is strafbaar. 
-       het omgevingsgeluid zoals bepaald in Vlarem II blijft onverminderd van kracht, hetzij de richtwaarde 
voor geluid in open lucht conform bijlage 4.5.4 en/of binnenshuis conform bijlage 2.2.2. 
-       het verschil tussen de gemeten C-filter en A-filter mag maximaal 15 dB bedragen [db(C) - dB(A) < 15 
dB]. 
-       kosteloos en duidelijk zichtbaar gehoorbescherming aanbieden. 
-       inrichten niet voor publiek toegankelijke zone van minimaal 2m aan alle geluidskasten. 
-       de duur van de muziekactiviteit is beperkt tot 4uur met een gradueel afbouwen vanaf 3u met 10dbA. 
Verplichte naleving van de bovenstaande voorwaarden zonder afbreuk te doen aan de bepalingen rond 
burenhinder vervat in het gemeentelijke politiereglement (GAS) of Burgerlijk Wetboek.  
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Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de organisatoren, de lokale politie en de brandweer. 

37. Integrale veiligheid – BIRatlon te Brecht, Vaartdijk 11 en omgeving op 6 juli 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan Bracht in 't Rood om een 
1/8 triatlon te organiseren te Brecht, Vaartdijk 11 en omgeving op zaterdag 6 juli 2019.  
De vereniging dient aan de voorwaarden van het gemeentelijk reglement op evenementen te 
voldoen.  Vooraf zal een bespreking gevoerd worden met alle betrokken partijen.  
Afwijking van de geluidsnorm wordt verleend tot 95 dbA (categorie 2) overeenkomstig Vlarem II artikel 
6.7.3§3. 
Bijkomende flankerende maatregelen moeten getroffen worden: 
-       continue bewaking van het geluid met een erkende en geijkte meetset. 
-       zelfcontrole is ten laste van organisator en geluidstechnicus of dj. 
-       meten en registreren van het geluid gedurende de ganse activiteit. 
-       meetgegevens gedurende een maand ter beschikking houden. 
-       manipuleren van de meetketen is strafbaar. 
-       het omgevingsgeluid zoals bepaald in Vlarem II blijft onverminderd van kracht, hetzij de richtwaarde 
voor geluid in open lucht conform bijlage 4.5.4 en/of binnenshuis conform bijlage 2.2.2. 
-       het verschil tussen de gemeten C-filter en A-filter mag maximaal 15 dB bedragen [db(C) - dB(A) < 15 
dB]. 
-       kosteloos en duidelijk zichtbaar gehoorbescherming aanbieden. 
-       inrichten niet voor publiek toegankelijke zone van minimaal 2m aan alle geluidskasten. 
-       de duur van de muziekactiviteit is beperkt tot 4uur met een gradueel afbouwen vanaf 3u met 10dbA. 
Verplichte naleving van de bovenstaande voorwaarden zonder afbreuk te doen aan de bepalingen rond 
burenhinder vervat in het gemeentelijke politiereglement (GAS) of Burgerlijk Wetboek.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de organisatoren, de lokale politie en de brandweer. 

38. Integrale veiligheid - huwelijksfeest - Groot Veerle 47 op 20 juli 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om aan de aanvrager ter gelegenheid van een 
huwelijksfeest te Brecht, Groot Veerle 47 op zaterdag 20 juli 2019 afwijking van de geluidsnorm te verlenen 
tot 95 dbA (categorie 2) overeenkomstig Vlarem II artikel 6.7.3§3. 
Bijkomende flankerende maatregelen moeten getroffen worden: 
-       continue bewaking van het geluid met een erkende en geijkte meetset. 
-       zelfcontrole is ten laste van organisator en geluidstechnicus of dj. 
-       meten en registreren van het geluid gedurende de ganse activiteit. 
-       meetgegevens gedurende een maand ter beschikking houden. 
-       manipuleren van de meetketen is strafbaar. 
-       het omgevingsgeluid zoals bepaald in Vlarem II blijft onverminderd van kracht, hetzij de richtwaarde 
voor geluid in open lucht conform bijlage 4.5.4 en/of binnenshuis conform bijlage 2.2.2. 
-       het verschil tussen de gemeten C-filter en A-filter mag maximaal 15 dB bedragen [db(C) - dB(A) < 15 
dB]. 
-       kosteloos en duidelijk zichtbaar gehoorbescherming aanbieden. 
-       inrichten niet voor publiek toegankelijke zone van minimaal 2m aan alle geluidskasten. 
-       de duur van de muziekactiviteit is beperkt tot 4uur met een gradueel afbouwen vanaf 3u met 10dbA. 
Verplichte naleving van de bovenstaande voorwaarden zonder afbreuk te doen aan de bepalingen rond 
burenhinder vervat in het gemeentelijke politiereglement (GAS) of Burgerlijk Wetboek.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de organisatoren, de lokale politie en de brandweer. 
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mobiliteit 

39. 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 op vrijdag 7 juni 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te 
Brecht, Canadalaan thv huisnr. 34 – parkeerverbod voor verhuiswagen 
- De aanvrager om van woensdag 5 juni 2019 tot en met vrijdag 7 juni 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te St.Lenaarts, Hoogstraatsebaan t.h.v. huisnrs 44 t.e.m. 48  - 
parkeerverbod voor het plaatsen van bestelwagens en aanhangwagen inzake het plaatsen van nieuwe 
ramen   
- De aanvrager om op vrijdag 7 juni 2019 (+/- van 06.00u tot 10.00u) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Van de Reydtlaan t.h.v. huisnr. 5: afsluiten straat 
voor het plaatsen van een kraan 
- De aanvrager om op dinsdag 18 juni 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
voor rekening van Pidpa ov te Brecht, Vaartstraat t.h.v. huisnr. 55: uitname oude aansluiting- inname 
fietspad en deel van de rijbaan 
- De aanvrager om van maandag 17 juni 2019 tot en met vrijdag 21 juni 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Kapelstraat thv 
huisnr. 35A – ophalen putdeksel  – inname halve rijbaan 
- De aanvrager om van maandag 24 juni 2019 tot en met vrijdag 28 juni 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius te Brecht, Bevrijdingsstraat - 
Leeuwerk: kabel- en sleufwerken, inname berm, fietspad en deel van de rijbaan – afsluiting rijbaan met 
omleiding 
- De aanvrager om op maandag 24 juni 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Sint-Job-in-‘t-Goor, Eikenlei 3 – parkeerverbod voor plaatsen van verhuiswagen en ladderlift 
- de aanvrager om op zaterdag 10 augustus 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Gemeenteplaats t.h.v. huisnrs. 16-18 – parkeerverbod over een lengte van 20 m voor 
plaatsen van verhuiswagen en ladderlift 

40. Tijdelijk politiereglement - BIRatlon - Vaartdijk en omgeving op 6 juli 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zaterdag 6 juli 2019 : 
-       vanaf 14.00 uur tot 19.30 uur stilstaan en parkeren te verbieden in volgende straten: 

 zijstraat Tilburgbaan, het gedeelte tussen Eyndovensteenweg/Tilburgbaan en Paepestraat 

 Paepestraat, het gedeelte tussen de Tilburgbaan en jaagpad. 

 Vaartdijk (thv huisnummer 11), het gedeelte tussen Vaartdijk en Tilburgbaan 

 Vaartdijk, het gedeelte tussen de Westmallebaan en de Tilburgbaan 

 Westmallebaan, het gedeelte tussen de Abdijlaan en de Tilburgbaan. 

 Van Pulstraat 

 Tilburgbaan, het gedeelte tussen de Westmallebaan en Eyndovensteenweg. 

 Kanaallaan 

 Abdijlaan, het gedeelte tussen Boudewijnstraat en Westmallebaan  
-       Vanaf 15.30 uur tot 18.30 uur stilstaan en parkeren te verbieden in volgende straten: 

 Boudewijnstraat 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zaterdag 6 juli 2019 vanaf 13.00 uur tot 19.00 
uur stilstaan en parkeren te verbieden op de parking gelegen langs de Vaartdijk vanaf het kruispunt met de 
Westmallebaan over 16 parkeerstroken (links en rechts langs 8 inritten).  
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zaterdag 6 juli 2019 : 
-       vanaf 14.45 uur tot 18.30 uur het verkeer te verbieden in volgende straten: 

 Westmallebaan, het gedeelte tussen de Abdijlaan en Tilburgbaan. 

 Tilburgbaan, het gedeelte tussen Westmallebaan en Eyndovensteenweg.  
-       vanaf 16.45 uur tot 18.30 uur het verkeer te verbieden in volgende straten: 

 Eyndovensteenweg 

 Van Pulstraat 
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 Kanaallaan 

 Vaartstraat, het gedeelte tussen de Kanaallaan en brug 10 

 Klein Veerle, het gedeelte tussen brug 10 en Boudewijnstraat  
-       vanaf 14.45 uur tot 19.30 uur het verkeer te verbieden in volgende straten: 

 Zijstraat Tilburgbaan, het gedeelte tussen Eyndovensteenweg/Tilburgbaan en Tilburgbaan 31. 

 Vaartdijk, het gedeelte tussen Vaartdijk en Tilburgbaan (thv Vaartdijk 11) 

 Vaartdijk, het gedeelte tussen de Westmallebaan en Tilburgbaan.  
-       vanaf 16.45 uur tot 19.30 uur het verkeer te verbieden in volgende straten: 

 Tilburgbaan, het gedeelte tussen Tilburgbaan/Eyndovensteenweg en Paepestraat. 

 Paepestraat, het gedeelte tussen de Tilburgbaan en jaagpad.  
Artikel 4 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zaterdag 6 juli 2019 : 
-       vanaf 17.00 uur tot 18.30 uur het verkeer te verbieden in volgende straten : 

 Boudewijnstraat 

 Abdijlaan, het gedeelte tussen Boudewijnstraat en Westmallebaan  
Artikel 5 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zaterdag 6 juli 2019 vanaf 16.45 uur tot 19.30 
uur de helft van het jaagpad af te sluiten met kegels of barelen waardoor fietsers en lopers gescheiden 
worden.  
Artikel 6 
De maatregelen zijn niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten. Aan de lokale politie 
voorkempen zal een vrije doorgang gegeven worden bij interventies.  
Artikel 7 
Een omleiding zal ingesteld worden komende uit Schilde richting Brecht (Abdijlaan) via Sint-Job-in-'t-
Goor.  De omleiding van brug 10 zal verlopen via de Vaartstraat - Molenheiken - rondpunt Heiken-
Molenheiken - Mallebaan - Mallebaan - Groot Veerle - Klein Veerle.  
Artikel 8  
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen.  
Artikel 9 
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 10 
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. 

GIS 

41. Straatnaamgeving - Sluiting openbaar onderzoek Banmolenplein 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek voor de nieuwe straatnaam 
Banmolenplein.  
Artikel 2 
Het dossier zal ter definitieve vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

42. Pop Up uitbating ontmoetingscentrum 't Centrum 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeente Brecht start een beperkte marktbevragingsprocedure voor een kortlopende pop-up concessie 
van de horecazaak van Ontmoetingscentrum ’t Centrum. 
Artikel 2 
De gemeente Brecht maakt de marktbevragingsprocedure bekend via de vertrouwde kanalen. 
Artikel 3 
De geïnteresseerde kandidaten zullen hun kandidatuur indienen tegen 3 juli 2019. 
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43. Projectfiches 2019-2023 

Besluit 
Artikel 1 
Akte wordt genomen van de projectfiches. 

secretariaat 

44. Bijkomende punten gemeenteraad 

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

ICT 

45. Toetreding opdrachtencentrale V-ICT-OR voor afname Microsoft Licenties 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeente Brecht zal voor opdrachten in het kader van de levering van Microsoft licenties en 
aanvullende diensten beroep doen op de opdrachtencentrale van de Vlaamse ICT Organisatie, die 
hiervoor een raamcontract heeft gesloten.  
Artikel 2  
De opdrachten in het kader van dit raamcontract worden binnen de looptijd van het raamcontracten 
rechtstreeks door de gemeente Brecht gegund aan Comparex BVBA zonder de betrokkenheid en 
aansprakelijkheid van de Vlaamse ICT Organisatie. 

personeel 

46. Vacantverklaring van 1 VE contractuele functie arbeider-groendienst (E1-3) 

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

48. Verlenging tijdelijke aanstelling sporthalmedewerker ter ondersteuning van de uitbating van 
de sporthal 

49. Verlenging tijdelijke aanstelling van administratieve medewerkster ter ondersteuning van de 
uitbating van de sporthal 

50. Factuur IDEWE - teaminterventie dienst omgeving - Goedkeuring 

FINANCIËN 

51. Betalingsmandaten - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de betalingsmandaten van 13 mei 2019 tot en met 6 juni 
2019 voor een bedrag van 119 751,49 euro euro goed. 
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 750,00 euro.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 
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MENS - BURGERZAKEN 

52. Aanvraag personenlijst 'Go! Daltonschool in 't Groen' - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om de gevraagde personenlijst te verstrekken 
aan Go! Daltonschool in 't Groen te Sint-Lenaarts. 
Go! Daltonschool in 't Groen te Sint-Lenaarts dient in acht te nemen dat zij de verkregen adresgegevens niet 
mogen doorgeven aan derden, de gegevens enkel zullen gebruiken voor het aangevraagde doeleinde en de 
gegevens onmiddellijk zullen vernietigen eens het doeleinde is verstreken.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst burgerzaken voor verdere uitvoering.  

bevolking 

53. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - T. R. 

54. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - T. - M. 

55. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - VDM - Y 

56. Inschrijving van ambtswege in de bevolkingsregisters M.P., M.L., M.N., M.N. 

burgerlijke stand 

57. Concessie begraafplaatsen F. KAL- Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

cultuur 

58. Circus Ronaldo 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming om de organisatie van dit 
intergemeentelijke samenwerkingsproject in Brecht op te nemen. 
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de cultuurdienst, technische dienst, dienst integrale veiligheid 
en aan de financieel directeur. 

59. OC 't Centrum: verhuur aan erkende Brechtse verenigingen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating aan erkende Brechtse verenigingen om 
gebruik te maken van OC 't Centrum tijdens de pop-up periode september-december 2019. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de cultuurdienst. 
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WELZIJN 

60. Lokaal Loket Kinderopvang 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om het Lokaal Loket Kinderopvang intergemeentelijk uit 
te werken op niveau van de eerstelijnszone Voorkempen (Brecht, Malle, Schilde, Wijnegem, Zoersel en 
Zandhoven). Er wordt gestreefd naar een Lokaal Loket dat binnen het jaarlijkse subsidiebudget van € 17 
961,47 gerealiseerd kan worden. Bij een eventuele overschrijding van dit budget wordt het college van 
burgemeester en schepenen geraadpleegd. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de coördinatie van het traject Lokaal Loket 
Kinderopvang te laten uitvoeren door een stafmedewerker van KINA p.v. binnen een project van 100 uren. 
De kosten worden gedeeld door de participerende besturen en Brecht voorziet 1.000 euro, wanneer ook de 
andere gemeentebesturen mee in het project stappen.  
Artikel 3 
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan dienst welzijn.  

61. Verslag scholenoverleg d.d. 21 mei 2019 

Besluit 
Besluit 1  
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van het scholenoverleg van 
dinsdag 21 mei 2019.  
Besluit 2  
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan dienst welzijn. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


