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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 11 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 S. Deckers: Paaltjes plaatsen voetpad kruispunt Vaartstraat-Eyndovensteenweg aan de kant van frituur 
het Laar.  Tegen fout parkeren op het voetpad. - opnemen in de planning 
- via F. Van Looveren: processierupsen opgemerkt in het gemeentepark. Graag extra controle in het park 
alsook op de terreinen van De Stekelbees. Graag nakijken. 
- plaatsen van een inox lat aan onderkant van de bank ter hoogte van oversteekplaats voor blinden op de 
Gemeenteplaats. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

gebouwen 

3. Voorbereiding plaatsing koelcel achter pastorij Sint-Job in't Goor - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de uitvoering van de werkzaamheden 
en de verdeling van de werken m.b.t. de plaatsing van de koelcel t.b.v. de groentebedeling van De Schakel 
achter de pastorij in Sint-Job. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan De Schakel. 

4. Online veiling rollend en divers materieel - Toewijzing 

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 financiële dienst en Legal Brokers. 

5. Lastvoorwaarden voor kasten in Kempuseum - 2018/016 - volledige borgvrijgave 

Besluit 
Artikel 1 
De borgtocht nr. 8201877-42 (Borgstellingskas: KBC Bank Hoogstraten) van € 2.500,00 mag worden 
vrijgegeven. 
Artikel 2 
 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de borgstellingskas en de aanvrager. 
 
 

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen van dinsdag 18 juni 2019 
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RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen 

6. Vossendreef 3 - tijdelijke plaatsing wooncaravan - goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor het tijdelijk plaatsen van een stacaravan in 
de Vossendreef 3, 2960 Brecht. 
Artikel 2 
De stacaravan kan na het betrekken van de eengezinswoning niet langer gebruikt worden om in te wonen, 
en dient binnen een termijn van 30 dagen na de voltooiing van de werken verwijderd te worden. 
Artikel 3 
Afschrift van deze toelating wordt afgeleverd aan de aanvrager. 

omgevingsvergunningen 

7. OMV2019/138 - Omgevingsvergunning - Boudewijnstraat 18 -  Openbaar onderzoek 

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

8. OMV2019/28 - Omgevingsvergunning - Vogelzang 13 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het slopen, herbouwen en/of verbouwen 
van zonevreemde woningen en bijgebouwen, wijzigen en regulariseren van verhardingen, zonevreemde 
functiewijziging en bouwen van een tuinmuur in Vogelzang 13 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie B 
350 E en (afd. 4) sectie B 350 B, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
-de bijgebouwen dienen voor hun vergunde functie gebruikt te worden (bijgebouw 1, 2, en 4: opslag 
van materialen, bijgebouw 3: onderbrengen van huisdieren). 
-het terras naast bijgebouw 4 mag niet uitgevoerd worden. 
-de niet strikt noodzakelijke verhardingen dienen beperkt te worden tot 5 procent van de 
perceelsoppervlakte (265m²). 
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 gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering: Aangezien de betreffende bouwaanvraag zich 
situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op een zuiveringsinstallatie (centraal 
gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw reglementair te worden aangesloten 
op de bestaande riolering (als dat nog niet zou zijn uitgevoerd). 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 



3 

aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat met een inhoud van minimaal 1.000 l voor 1 tot 4 inwoners: Een septische put is verplicht 
aan te leggen in het collectief te optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet 
hierop aangesloten worden. In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal gebied of 
collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in dat geval 
wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, het grijs 
water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l / max. 10.000 l 
voorzien van nuttig hergebruik (put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-
spoelingen gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan)  /  (put, pomp en aftappunten 
voor bedrijfstoepassingen, drinkwater voor de dieren, dienstkraan voor kuiswater, etc)  met een 
noodoverloop naar een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen 
regenwater mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
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) nl. een 
wadi met een infiltratieoppervlakte van 31,34m² (min. 28,8m²) en een inhoud van 18.804 liter (min.18.000 
liter). Deze installatie maakt het insijpelen van het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de 
Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Aanleg verhardingen: De verhardingen dienen zoveel mogelijk met waterdoorlatende materialen in 
combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag aangelegd te worden om maximaal infiltratie van 
hemelwater ter plaatse mogelijk te maken. Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra 
watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van toepassing. Enkele voorbeelden  
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de Waterwegwijzer bouwen en verbouwen. 
-Bronbemaling: droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van de werken een droogzuiging 
noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1). Het grondwater dat onttrokken 
wordt moet zoveel mogelijk terug in de grond gebracht worden buiten de onttrekkingszone via een 
infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer. Het water mag 
geen wateroverlast veroorzaken. Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste 
alternatief: lozing op de openbare riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op 
dan mag je enkel lozen op de riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt 
bekomen.) 
Voor elke lozing van bronbemalingswater in de riolering moet een zandvanger geplaatst worden. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de vlarem-wetgeving. 
-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”. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
Het beplantingsplan kan uitgevoerd worden zoals voorgesteld, enkel de plantmaat moet aangepast worden. 
De bomen dienen plantmaat 16/18 te hebben ipv plantmaat 10/12.  
Plantmaat 16/18 wordt steeds gehanteerd bij een herplant/aanplant.  
De omgewaaide bomen, 3 berken, kunnen vervangen worden door de voorgestelde wilgen eveneens 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. 
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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”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- Er mag niet geveld of geruimd worden tijdens de standaard schoontijd van 1 april tot en met 30 juni.  
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

9. OMV2019/63 - Omgevingsvergunning - De Renlaan 45 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het regulariseren van een bijgebouw in 
De Renlaan 45 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 140 Y2, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden:  
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 van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
-Er dient reeds een hemelwaterput van min 5000 l aanwezig te zijn volgens de verbouwvergunning verleend 
op 30/04/2018. 
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 6,62m² (min. 6m²) en een inhoud van 2095 liter (min. 1875 liter). Deze installatie maakt het 
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insijpelen van het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse 
Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Aanleg verhardingen: De verhardingen dienen zoveel mogelijk met waterdoorlatende materialen in 
combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag aangelegd te worden om maximaal infiltratie van 
hemelwater ter plaatse mogelijk te maken. Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra 
watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van toepassing. Enkele voorbeelden  
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de Waterwegwijzer bouwen en verbouwen. 
-Bronbemaling: droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van de werken een droogzuiging 
noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1). Het grondwater dat onttrokken 
wordt moet zoveel mogelijk terug in de grond gebracht worden buiten de onttrekkingszone via een 
infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer. Het water mag 
geen wateroverlast veroorzaken. Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste 
alternatief: lozing op de openbare riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op 
dan mag je enkel lozen op de riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt 
bekomen.) 
Voor elke lozing van bronbemalingswater in de riolering moet een zandvanger geplaatst worden. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de vlarem-wetgeving.  
  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- 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. 

10. OMV2019/98 - Omgevingsvergunning - Veldstraat 145+ -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor functiewijziging van een deel van 
bestaand gebouw (max. 100m²) voor uitoefenen van de nevenactiviteit van een kinderboerderij in Veldstraat 
145+ te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie C 144 A4, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Inter dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal 
deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Dienst lokale economie en landbouw dienen strikt 
nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Dienst mobiliteit en integrale veiligheid dienen strikt 
nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van de brandweer dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
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- De parkeerbehoefte dient volledig opgevangen te worden op het eigen perceel (niet op de openbare weg). 
Er dient een fietsenstalling voorzien te worden, zodat bezoekers die hun verplaatsing per fiets willen doen, 
hun fiets ook behoorlijk en veilig kwijt kunnen. De parkeerplaatsen kunnen voorzien worden op het maaiveld 
zonder hiervoor de bodem te wijzigen, nabij de toegangsweg en dichter bij de stallen. De 
mindervalidenparkeerplaats kan wel verhard worden in functie van toegankelijkheid. 
- De openingsuren van de kinderboerderij en bijhorende accommodatie moeten op elkaar afgestemd zijn: de 
verbruiksaangelegenheid wordt vergund in functie van de kinderboerderij. Maximale openingstijden: 09u00 - 
19u00 OF ... 
- De verbruiksaangelegenheid ondergebracht in de bestaande stalling kan enkel gebruikt worden in functie 
van de kinderboerderij. Andere functies zoals het verhuren voor vergaderingen, café na sluitingstijden van de 
kinderboerderij, dancing,… zijn niet aanvaardbaar als nevenfunctie in agrarisch gebied. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be 

11. OMV2019/117 - Omgevingsvergunning - Kievitlaan 5 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het regulariseren van een 
vrijstaande ééngezinswoning en het wijzigen van de gevelbekleding in Kievitlaan 5 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 1) sectie M 2 H6, 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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12. OMV2019/113 - Omgevingsvergunning - Heihoefke 1 - Uitnodiging POVC 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging op de Provinciale 
Omgevingsvergunningscommissie op dinsdag 25 juni 2019 inzake de omgevingsvergunningsaanvraag van 
nv J. Janssens en Zonen - 2960 Brecht, Heihoefke 1-Oostmalsebaan zn te Brecht, betreffende het bouwen 
van een nieuw kantoorgebouw en reorganisatie en uitbreiding bestaande activiteiten, zijnde garage en 
parking (verandering door wijziging en uitbreiding).  
Artikel 2 
Het bestuur beslist om zich niet te laten vertegenwoordigen op de zitting. 

13. OMV2019/13 - Omgevingsvergunning - Vaartkant Rechts 11 - aktename besluit deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de gedeeltelijke vergunning onder 
voorwaarden van de deputatie van 9 mei 2019. 

14. OMV2019/ - Omgevingsvergunning - Brechtsebaan 913 - melding stopzetting 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding tot stopzetting van een 
vergunning van een ingedeelde inrichting of activiteit. 

omgevingsmeldingen 

15. OMV2019/169 - Omgevingsmelding - Molenheiken 36 -  Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
bronbemaling bij bouwwerken inrichting gelegen te 2960 Brecht, Molenheiken 36, kadasternummer (afd. 4) 
sectie D 840 B.  
Artikel 2  
Er wordt akte genomen voor een termijn vanaf datum van het besluit tot en met 5 augustus 2019. 
Artikel 3 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
bijzondere voorwaarden: 
Bronbemaling, droogzuiging van bouwputten en drainering:  
(Het is verboden een bronbemaling te exploiteren als die geheel of gedeeltelijk is gelegen in een 
beschermingszone van het type I of II van grondwaterwinningen, bestemd voor de openbare 
watervoorziening.) 
-De droogzuiging moet voldoen aan art 5.53.3.1 van vlarem II. 
-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. Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan lozing op de openbare riolering, 
met een verbod op lozing in de vuilwaterafvoer (DWA) indien gescheiden regenwaterafvoer  (RWA) 
aanwezig. 
-Voor het lozen van volumes hoger dan 10m³/u op de riolering (DWA) is een schriftelijke toestemming van 
Aquafin vereist.  
-De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
-Het grondwater dat onttrokken wordt bij de draineringen alsook bij de bronbemalingen moet, in zoverre dit 
met toepassing van de beste beschikbare technieken mogelijk is, nuttig worden gebruikt. 
-Voor elke lozing van bronbemalingswater in de riolering moet een zandvanger geplaatst worden. 
-Groenschade : 
 Schade ten aanzien van waardevolle bomen in de omgeving dient vermeden te worden. 
 Indien mogelijk enkel droogzuiging buiten droogte en zomerperiode en/of toepassing van retourbemaling  
 (vb druppelbevloeiing). 
 Langdurige droogzuiging tussen de groei (apri-nov) dient vermeden te worden. 
-De nodige maatregelen dienen genomen te worden om hinder (geluid, trillingen, …) te voorkomen.  
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16. OMV2019/167 - Omgevingsmelding - Groot Veerle 33 -  Geen aktename melding 
stedenbouwkundige handelingen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt geen akte van de melding ingediend voor het 
regulariseren en wijzigen van een woning en het aanbrengen van gevelstrips op een perceel gelegen te Groot 
Veerle 33 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie E 216 E.  
Artikel 2 
Voor deze werken dient er een omgevingsvergunning aangevraagd te worden. Afhankelijk van het feit of er 
stabiliteitswerken zijn, dient het dossier al dan niet met medewerking van een architect opgesteld te worden. 

vergunningsregister 

17. GC2019/28 - Vergunningenregister - Heidelaan 17 - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Het gebouw in omgekeerde L-vorm met een bouwdiepte van circa 16,50 meter, gelegen Heidelaan 17 te 
Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 66 P13 wordt in het vergunningenregister opgenomen als geacht 
vergund. De aanbouw rechts achteraan die de bouwdiepte van circa 16,50 tot op 19,80 meter brengt, 
gelegen Heidelaan 17 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 66 P13) wordt niet in het 
vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvragers, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

18. GC2019/29 - Vergunningenregister - Zandstraat 22 en zn - Opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De vier aaneensluitende gebouwen gelegen Zandstraat 22 en Zandstraat ZN te Brecht, kadasternummer 
(afd. 5) sectie A 70 D, (afd. 5) sectie A 70 B en (afd. 5) sectie A 70 C worden in het vergunningenregister 
opgenomen als geacht vergund met uitzondering van de vrijstaande constructie links vooraan en de 
tuinconstructies rechts achteraan.. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvragers, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

buurtwegen 

19. Gedeeltelijke afschaffing buurtwegen nr. 150 en nr. 206 - Heihoefke 1 (terrein J. Janssens en 
Zonen NV)  - Organisatie openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert een openbaar onderzoek voor de gedeeltelijke 
afschaffing van buurtwegen nr. 150 en nr. 206, dat zal plaatsvinden van vrijdag 5 juli 2019 tot en met 
maandag 5 augustus 2019.  
Artikel 2 
Het dossier en eventuele ingediende bezwaarschriften zullen binnen de 60 dagen na het einde van het 
openbaar onderzoek ter definitieve vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 
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integrale veiligheid 

20. Integrale veiligheid – Halloween- en pompoenhappening te Brecht, Hoogstraatsebaan 128B 
op 19 oktober 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan De Vrije Zwaaiers om op 
19 oktober 2019 een halloween- en pompoenhappening in te richten te Sint-Lenaarts, Hoogstraatsebaan 
128B.  
De vereniging dient aan de voorwaarden van het gemeentelijk reglement op evenementen te voldoen.  
Afwijking van de geluidsnorm wordt verleend tot 95 dbA (categorie 2) overeenkomstig Vlarem II artikel 
6.7.3§3. 
Bijkomende flankerende maatregelen moeten getroffen worden: 
-       continue bewaking van het geluid met een erkende en geijkte meetset. 
-       zelfcontrole is ten laste van organisator en geluidstechnicus of dj. 
-       meten en registreren van het geluid gedurende de ganse activiteit. 
-       meetgegevens gedurende een maand ter beschikking houden. 
-       manipuleren van de meetketen is strafbaar. 
-       het omgevingsgeluid zoals bepaald in Vlarem II blijft onverminderd van kracht, hetzij de richtwaarde 
voor geluid in open lucht conform bijlage 4.5.4 en/of binnenshuis conform bijlage 2.2.2. 
-       het verschil tussen de gemeten C-filter en A-filter mag maximaal 15 dB bedragen [db(C) - dB(A) < 15 
dB]. 
-       kosteloos en duidelijk zichtbaar gehoorbescherming aanbieden. 
-       inrichten niet voor publiek toegankelijke zone van minimaal 2m aan alle geluidskasten. 
-       de duur van de muziekactiviteit is beperkt tot 4uur met een gradueel afbouwen vanaf 3u met 10dbA. 
Verplichte naleving van de bovenstaande voorwaarden zonder afbreuk te doen aan de bepalingen rond 
burenhinder vervat in het gemeentelijke politiereglement (GAS) of Burgerlijk Wetboek.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de organisatoren, de lokale politie en de brandweer. 

mobiliteit 

21. 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 zaterdag 15 juni 2019 ( van 12.00u tot 14.30u) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Schoolplein – parkeerverbod over 4 parkeerplaatsen 
in de hoek rechts achter het oude gemeentehuis (kant van De Kroon) voor de plaatsing van een mobiele bar 
voor huwelijk 
- De aanvrager om van 14 juni 2019 tot en met 28 juni 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen 
uit te voeren te Brecht, Vijfhoeklaan t.h.v. huisnr.4: plaatsen van container in de berm en deels op de rijbaan 
- De aanvrager om van 14 juni 2019 tot en met 31 augustus 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Processieweg 18/19 – parkeerverbod voor het 
plaatsen van (mobiele) kraan en materiaalopslag – inname voetpad voor het plaatsen van stelling 
- De aanvrager om van 17 juni 2019 tot en met 5 juli 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen 
uit te voeren voor rekening van Agentschap Wegen en Verkeer te Brecht, Heiken t.h.v. huisnr. 86: herstelling 
fietspad – stuk uitslijpen en opvullen met koudasfalt 
- De aanvrager om van 17 juni 2019 tot en met 21 juni 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen 
uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Schotensteenweg t.h.v. huisnr. 121 A – aanleggen 
DWA-aansluiting – inname fiets- en voetpad 

22. Tijdelijk politiereglement - straatfeest - Hanepad op 22 juni 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       op 22 juni 2019 van 18.00 uur tot 24.00 uur al het verkeer te verbieden in het gedeelte van de Hanepad 
vanaf Het Lindeken. 
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-       De maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten.  
Artikel 2  
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen.  
Artikel 3 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16.03.1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen.  
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

23. Tijdelijk politiereglement - wielerwedstrijden Brecht-centrum op 14 juli 2019 - miniemen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zondag 14 juli 2019 vanaf 08.00 uur tot 12.30 uur 
stilstaan en parkeren te verbieden in volgende straten : 
-       Veldstraat tussen Hofstraat en Veldstraat thv huisnummer 53. 
-       Oude Veldstraat tussen Veldstraat thv huisnummer 53 en Veldstraat thv huisnummer 13. 
-       Oude Veldstraat tussen Veldstraat en Nollekensweg. 
-       Nollekensweg tussen Oude Veldstraat en Lessiusstraat. 
-       Lessiusstraat tussen Nollekensweg en Biest. 
-       Biest. 
-       Hofstraat.  
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zondag 14 juli 2019 vanaf 09.30 uur tot 12.30 uur 
verkeer te verbieden in de straten vermeld in artikel 1.  
Artikel 3 
De maatregelen zijn niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten.  
Artikel 4  
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen.  
Artikel 5 
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 6 
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. 

24. Tijdelijk politiereglement - wielerwedstrijden Brecht-centrum op 14 juli 2019 - aspiranten 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zondag 14 juli 2019 vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur 
stilstaan en parkeren te verbieden in volgende straten : 
-       in de Veldstraat tussen de Hofstraat en huisnummer 53 
-       de Oude Veldstraat tussen Veldstraat en Nollekensweg 
-       de Nollekensweg tussen Oude Veldstraat en Lessiusstraat 
-       de Lessiusstraat tussen de Biest en de Schoolstraat 
-       de  Schoolstraat tussen de Lessiusstraat en Schoolplein 
-       Schoolplein tussen Schoolstraat en Gemeenteplaats 
-       Gemeenteplaats de parkeerhavens tussen Oud gemeentehuis en huisnummer 9 
-       Gemeenteplaats de parkeerplaatsen aan beide kanten van de rijbaan tussen huisnummer 11 en 24 en 
de Biest 
-       de Biest 
-       de Hofstraat  
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zondag 14 juli 2019 vanaf 12.00 uur tot 16.00 uur 
verkeer te verbieden in de straten vermeld in artikel 1.  
Artikel 3 
De maatregelen zijn niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten.  
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Artikel 4  
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen.  
Artikel 5 
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 6 
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.  

25. Tijdelijk politiereglement - wielerwedstrijden Brecht-centrum op 14 juli 2019 - nieuwelingen – 
juniors 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zondag 14 juli 2019 vanaf 14.00 uur tot 20.00 uur 
stilstaan en parkeren te verbieden in volgende straten : 
-        in de Veldstraat tussen de Hofstraat en de Sint-Lenaartsbaan 
-        de Sint-Lenaartsbaan tussen de Veldstraat en Lege Weg 
-        de Lege Weg tussen de Sint-Lenaartsbaan en de Broeckhovenstraat 
-        de Broeckhovenstraat tussen de Lege Weg en de Lessiusstraat 
-        de Lessiusstraat tussen de Broeckhovenstraat en de Biest 
-        de Biest 
-        de Hofstraat  
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zondag 14 juli 2019 vanaf 15.00 uur tot 20.00 uur 
in de straten vermeld in artikel 1 verkeer van voertuigen enkel toe te laten in de richting die door de renners 
wordt gevolgd.  
Het verkeer komende uit de richting van Schoten en rijdende in de richting van Brecht-Centrum zal worden 
omgeleid via Bethovenstraat – rondpunt Wuustwezelsteenweg – De Ring – Lessiusstraat en via de 
Venusstraat – Vaartstraat – Molenheiken. 
Artikel 3 
De maatregelen zijn niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten. 
Artikel 4  
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen. 
Artikel 5 
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 6 
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. 

lokale economie en landbouw 

26. Aanvraag verlenging standplaats openbaar domein Maria Naulaerts - goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft haar goedkeuring om op maandagnamiddag een 
standplaats in te nemen op het Max Wildiersplein te Sint-Job-in-'t-Goor tijdens de periode van 21 oktober 
2019 tot eind mei 2020 voor de verkoop van smoutebollen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de consulente lokale economie, de financiële dienst en 
de aanvrager. 
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ORGANISATIE EN PERSONEEL 

personeel 

27. Arbeidsongeval dd. 10 december 2018 - beslissing genezing 

28. Vacantverklaring van 0,9 VE administratieve medewerker dienst personeel (C1-3) 

29. Vacantverklaring van 1 VE administratieve medewerker ruimtelijke ontwikkeling/omgeving 
(C1-3) 

30. Vacantverklaring van 0,5 VE  administratieve medewerker dienst financiën (C1-3) 

31. Tijdelijke halftijdse aanstelling administratieve medewerker personeelsdienst in afwachting 
van effectieve invulling van vacature 

32. Kennisname van het verslag van psychotechnische proeven en aanstelling van 
teamverantwoordelijke patrimonium (B4-5) 

FINANCIËN 

33. Betalingsmandaten - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de betalingsmandaten van 11 juni 2019 tot en met 14 juni 
2019 voor een bedrag van 171 416,89 euro goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

34. Toelage voor dakwerken aan KFC Sint-Job: vraag tot betaling eindfactuur 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de betaling van de eindfactuur en de btw ter waarde van 
13.233,13 euro goed.  

35. Schade kopmuur te Brecht - Oninbaar 

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

36. Kennisname besluit financieel directeur 11 juni 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het besluit van de financieel directeur van 11 
juni 2019 betreffende haar afwezigheid van 1 tot en met 23 augustus 2019. 
 
 
 
 
 
 



13 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

37. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - W. N. 

38. Inschrijving van ambtswege in de bevolkingsregisters - A.D. 

39. Inschrijving van ambtswege in de bevolkingsregisters - B.C. 

40. Inschrijving van ambtswege in de bevolkingsregisters - V. N. 

41. Inschrijving van ambtswege in de bevolkingsregisters - V.I. 

MENS - VRIJE TIJD 

42. Lastvoorwaarden voor de aankoop van los meubilair in OC 't Centrum - Goedkeuring gunning 
- 2019/006 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 12 juni 2019 voor Perceel 1 
namelijk Levering stoelen - tafels - barkrukken - stapelkar - Foyer /cafetaria en podiumzaal in OC 't 
Centrum  en perceel 2 namelijk levering van poefs voor podiumzaal en foyer in coated foam, opgesteld door 
de Dienst interne zaken. 
Artikel 2 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3 
De opdracht “Lastvoorwaarden voor de aankoop van los meubilair in OC 't Centrum - Perceel 1 - Stoelen - 
tafels - barkrukken - stapelkar - Foyer /cafetaria en podiumzaal in OC 't Centrum” wordt gegund aan de 
economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde 
Kree Interieur BVBA, Paul Smekensplein 12 te 2000 Antwerpen, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag 
van € 48.411,88 excl. btw of € 58.578,37 incl. 21% btw. 
Artikel 4 
De opdracht “Lastvoorwaarden voor de aankoop van los meubilair in OC 't Centrum - Perceel 2 - Poefs 
podiumzaal en foyer in coated foam” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (rekening 
houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Sixinch, Vlaamse Kaai 27 te 2000 Antwerpen, 
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 3.045,00 excl. btw of € 3.684,45 incl. 21% btw.  
Artikel 5 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2019/006.  

cultuur 

43. Verslag installatievergadering cultuurraad van 4 juni 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de installatievergadering van 
de cultuurraad van 4 juni 2019. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de nieuwe samenstelling van de cultuurraad goed. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de cultuurdienst. 
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erfgoed 

44. Nota ID 11436 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester neemt akte van de archeologienota met identificatienummer 11436 
en onderwerp Vooronderzoek Brecht Campus Sint-Rafaël. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst erfgoed voor verdere verwerking. 

EREDIENSTEN 

45. Kerkraad Sint-Leonardus - Verslag van de kerkraad van 23 mei 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de kerkraad van Sint- 
Leonardus van 23 mei 2019. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Leonardus. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


