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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 18 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 bewoner: processierupsen gespot aan de Sportveldlaan in Sint-Job. Via F. Van 
Looveren: Processierupsen algemeen te bespreken. Lijst met locaties van bomen op gemeentewegen: 866, 
43 000 euro excl. BTW.  Informeren bij provincie/de civiele bescherming. Communicatie wat de burgers zelf 
kunnen doen en behandelen (facebook).  Evalueren en plan van aanpak voor volgend jaar toe: technieken 
herbekijken. 
- Via E. Peeters: melding van een buur: in de Thomas Vandervekenlaan (rond nummer 8) probleem met 
overstromen grachten (vergelijkbaar met Van De Reydtlaan enkele weken geleden).  Zit in de ronde van 
Pidpa om dit jaar op te nemen. 
- Via E. Peeters: wagens dinsdagochtend binnen brengen na de parkhappening maar wel voor 8 uur 's 
ochtends om passage aan gemeentehuis van burgers te waarborgen. 
- Via D. De Veuster: bij bewoners in de Kleine Vraagstraat werd enkele keren het restafval niet opgehaald. 
Ze zouden dit naar het verzamelpunt moeten brengen in de Poppelaarstraat. Hierover werd naar verluidt niet 
gecommuniceerd. Nu wordt het restafval gewoon terug opgehaald. Kan deze problematiek worden 
uitgeklaard? Veel klachten in het algemeen over de afvalophaling: Consulent duurzame ontwikkeling maakt 
een overzicht en neemt dit op met Igean om de dienstverlening te verbeteren. 
- Via dienst groen en leefomgeving: stipheidsactie van Igean.  Klachten van burgers dat op verschillende 
plaatsen de GFT-bak niet is opgehaald (e-mail in bijlage).  Verder uitklaren met Igean en communicatie naar 
burgers, wat moet er nu gebeuren met die GFT bak? Wanneer worden deze dan wel opgehaald? 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

3. Planning technische dienst - aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de planning van de technische diensten. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de technische diensten. 

groendienst 

4. Vellen en opsnoeien eiken Klein Veerle 92 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om het vellen en opsnoeien van de eiken t.h.v. Klein 
Veerle 92 toe te wijzen aan Bergen B&D bvba, Goorstraat 5 te 2970 Schilde voor een bedrag van € 4 420 
(excl. 21% BTW) volgens offerte 2019/0000707 van 12 juni 2019. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de financieel directeur, de groendienst en Bergen B&D 
bvba, Goorstraat 5 te 2970 Schilde. 

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen van dinsdag 25 juni 2019 
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5. Teruggave borg stedenbouwkundige vergunning Nollekensweg 37 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het advies van de groendienst met betrekking 
tot hogervermelde stedenbouwkundige vergunning. 
Aan de financieel directeur van de gemeente wordt de opdracht gegeven om de borgsom (€ 750) volledig 
terug te betalen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de groendienst en de 
aanvrager. 

wegendienst 

6. Verkaveling Kapelakker (VMSW) - Werfverslag 3 d.d. 19 juni 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van werfverslag 3 van 19 juni 2019 met betrekking 
tot de weg- en rioleringswerken voor de verkaveling "Kapelakker". 

7. Werken nutsleidingen - Toelating/Melding 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de uitvoering van volgende werken in 
verband met nutsleidingen: 
- Telenet, Safierstraat 5 bus 10B, 2200 Herentals voor werken in de Ringlaan, 2960 Brecht volgens dossier 
25033403. 
- Telenet, Safierstraat 5 bus 10B, 2200 Herentals voor werken t.h.v. Gasthuisstraat 7, 2960 Brecht volgens 
dossier 25039876. 
- Telenet, Safierstraat 5 bus 10B, 2200 Herentals voor werken in de Terheidelaan, 2960 Brecht volgens 
dossier 25024579 (hernieuwing). 
- Fluvius, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout voor werken t.h.v. Hazelaarsdreef 9-11 , 2960 Brecht 
volgens dossier FVH\1903530. 
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de bovengenoemde nutsmaatschappij(en) en de dienst mobiliteit. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

8. Financiering project bronophaling van asbesthoudende afval middels containers en 
platenzakken - aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de beslissing van de raad van bestuur van 
IGEAN d.d. 15 mei 2019 om de eenmalige subsidie voor asbest gedeeltelijk te gebruiken voor bronophaling 
vanaf november 2019 en gedeeltelijk voor de 10% die de gemeente zelf moet bekostigen bij het lokaal 
subsidiebesluit.  
Artikel 2 
Afschrift wordt bezorgd aan IGEAN. 

omgeving 

algemeen 

9. VV2012/13 - Verkavelingen - Handbooglaan - Beroep 

Besluit 
Artikel 1 
Het bestuur neemt akte van het besluit van het verzoekschrift tot vernietiging. Het college beslist om niet 
tussen te komen in de procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 
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Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst omgeving en aan de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen. 

10. Milieu: Bodemproblematiek - OVAM beleidsdoelstelling 2036 - samenwerking lokale besturen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming voor het uitwerken van een 
gemeentelijke plan ‘Brecht-bodemproblematiek 2036’ binnen de werkingsperiode 2019-2021, houdende het 
uitvoeren van bodemonderzoeken op de percelen binnen het gemeentelijk patrimonium, die eveneens deel 
uitmaken van de historische bodeminventaris. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Ovam. 

11. Schrapping risicogrond - Heiken 23 - goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen bevestigt dat er thans geen gegevens bekend zijn van vlarebo-
rubrieken die aanwezig zijn of waren op het perceel Heiken 23, 4B 625L2. 
Het perceel zal als risico-grond geschrapt worden uit de gemeentelijke inventaris. 
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de aanvrager en OVAM. 

omgevingsvergunningen 

12. OMV2019/72 - Omgevingsvergunning - Boudewijnstraat 15, 15A en 16 -  Openbaar onderzoek 

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

13. OMV2019/157 - Omgevingsvergunning - Eendrachtstraat 8 -  Openbaar onderzoek 

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

14. OMV2019/51 - Omgevingsvergunning - Heiken 71 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het verder exploiteren van een 
tankstation in Heiken 71 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie A 21 Y, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden:  
Milieuvoorwaarden 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
Bijzondere voorwaarden: 
- de lopende vergunningen worden opgeheven vanaf datum van dit besluit 
- Keuringsattest: De exploitant dient binnen een termijn van 3 maanden een nieuw keuringsattest te 
bezorgen mbt de ondergrondse houders, waaruit blijkt dat deze houder beschikt over een groen label en 
verder kan worden geëxploiteerd. 
- Plaatsen van een KWS (koolwaterstof)-afscheider als maatregel tegen mogelijke 
waterverontreiniging:  Bedrijfsafvalwaters, afvalwater afkomstig van een tankpiste of voertuigenwasplaats, 
potentieel verontreinigd hemelwater afkomstig van bedrijfsverharding en/of parking mag slechts geloosd 
worden na behandeling van een kws-afscheider (olie- en slibafscheider).  
* De KWS-afscheider moet voldoende groot gedimensioneerd zijn en voorzien zijn van een automatische 
afsluiter (of equivalent systeem); bij lozing op oppervlaktewater dient de KWS- afscheider tevens uitgerust te 
zijn met een coalescentiefilter (of gelijkwaardig).  
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* De KWS-afscheider moet regelmatig gereinigd worden. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen moeten 
opgehaald worden door een daartoe erkende inzamelaar/Handelaar/Makelaar en afgevoerd worden naar 
een vergunde verwerker. De overeenstemmende attesten worden bijgehouden en ter beschikking gehouden 
van de toezichthoudende overheid.  
* De exploitant inspecteert minstens om de 3 maanden de KWS-afscheider en houdt een logboek bij van de 
inspecties. De exploitant kan ook een alarmsysteem voorzien om de goede werking van de KWS-afscheider 
op te volgen. 
Artikel 2  
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.  

15. OMV2019/62 - Omgevingsvergunning - Spechtendreef 34 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het bouwen van een vrijstaande 
woning en het rooien van bomen te Spechtendreef 34, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 28 
Z4, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
-Er wordt een heraanplant van 6 streekeigen hoogstambomen met plantmaat 16/18 opgelegd. 
- Er dient 45m² niet strikt noodzakelijke verharding minder uitgevoerd te worden. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Dienst Wegen dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
Rekening moet gehouden worden met volgende waterrichtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat met een inhoud van minimaal 1.000 l voor 1 tot 4 inwoners: Een septische put is verplicht 
aan te leggen in het collectief te optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet 
hierop aangesloten worden. In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal gebied of 
collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in dat geval 
wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, het grijs 
water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt: opslag- en infiltratieput type ECO-
GSV10.000R7,5 met buffertank voor hergebruik van 7.500 l en ruimte voor infiltratie aan 2500l en 4,16 m2. 
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5000 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). 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). 
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-Aanleg verhardingen: De verhardingen dienen 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 
Voor elke lozing van bronbemalingswater in de riolering moet een zandvanger geplaatst worden. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de vlarem-wetgeving. 
-De overwelving van de baangracht wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de geldende 
gemeentelijke verordening inzake het overwelven van baangrachten en conform het advies van de 
Wegendienst en/of rioolbeheerder Pidpa.  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven.  
- Er mag niet geveld of geruimd worden tijdens de standaard schoontijd van 1 april tot en met 30 juni.  
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

16. OMV2019/114 - Omgevingsvergunning - Bethaniënlei 66 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het plaatsen van een totem te 
Bethaniënlei 66, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie B 1 W2 aan SIGN & DISPLAY NV gevestigd 
te Bist 41A, 2180 Ekeren mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
De voorwaarden opgenomen in het advies van dienst Integrale Veiligheid en Mobiliteit dienen strikt 
nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
Als de totem geplaatst wordt achter de rooilijn en niet in de gelijkgrondse berm is er geen probleem 
qua zichtbaarheid. De totem kan op deze manier geplaatst worden. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
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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. 

17. OMV2018/331 - Omgevingsvergunning - Henxbroek 8A -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor bouwen van een melkveestal, het 
verbouwen van een stal, de aanleg van bedrijfsverhardingen, het plaatsen van een bijkomende sleufsilo en 
wijzigen van de bestaande sleufsilo's, en het regulariseren van voedersilo's en edrijfsverhardingen bij een 
melkveebedrijf in Henxbroek 8A 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie B 22 D en (afd. 4) sectie B 22 
E aan VAN DE LOCHT LV, gevestigd te Henxbroek 8A te 2960 Brecht, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Brandweer dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van 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 I.G.E.A.N.-milieudienst dienen strikt nageleefd te worden 
en maken integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies:  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 10.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (put, pomp en aftappunten voor bedrijfstoepassingen, drinkwater voor de dieren, dienstkraan 
voor kuiswater, etc)  met een noodoverloop naar een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik 
van het opgevangen regenwater mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
inhoud van 18000 liter (min. 14575 liter) en een oppervlakte van 31,16m² (min. 23,32m²). Deze installatie 
maakt het insijpelen van het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse 
Hemelwaterverordening. 
Bij kavels 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) 
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° 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. 
-Maatregel tegen mogelijke waterverontreiniging:  
• De sleufsilo's dienen zo te worden aangelegd dat mogelijk sappen niet in bodem, grond- of 
oppervlaktewateren kunnen terechtkomen - opgevangen sappen worden verzameld en afgevoerd naar de 
mestkelder of opvangput.  
• Mestopslagplaatsen moeten voldaan aan de constructienormen zoals bepaald in de 
milieuhygiënevoorschriften van Vlarem II. Bij de mestopslag dient het opgevangen hemelwater samen 
afgevoerd te worden met de mest overeenkomstig de geldende regelgeving inzake mestafzet. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Het erfbeplantingsplan dient uitgevoerd te worden het eerstvolgende plantseizoen na het beëindigen van 
de in de stedenbouwkundige vergunning behandelde werken. De houder van de vergunning dient een borg 
van 3 euro/m² groenscherm dat dient aangeplant te worden te stellen. De waarborg wordt terugbetaald na 
twee jaar, waarvan de termijn ingaat op het ogenblik dat de (her)aanplant aan het bestuur aangemeld is en 
wanneer na controle blijkt dat de (her)aanplant zorgvuldig is uitgevoerd. De opgelegde (her)aanplanting 
dient uitgevoerd worden het eerst volgende plantseizoen na het beëindigen van de in de 
stedenbouwkundige vergunning behandelde werken en binnen de geldigheidstermijn van de afgeleverde 
stedenbouwkundige vergunning. Indien de opgelegde (her)aanplant van het groenscherm niet werd 
uitgevoerd binnen deze termijn, wordt de aanvrager aangetekend in gebreke gesteld om de heraanplant 
alsnog binnen het eerstvolgende plantseizoen volgend op het aangetekend schrijven uit te voeren. Indien de 
opgelegde heraanplant niet binnen deze periode wordt uitgevoerd, dan wordt er een proces-verbaal 
opgesteld en de waarborg ingehouden.  
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist.  
Milieuvoorwaarden 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
Bijzondere voorwaarden: 
De lopende vergunningen worden opgeheven vanaf de realisatie van de verandering. 
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.  

18. OMV2019/12 - Omgevingsvergunning - Kerkstraat 24 en P. Wabbeslaan 15A -  Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning voor het bouwen van een woning en het 
slopen van een bestaande aanbouw van een magazijn in Kerkstraat 24 en  P. Wabbeslaan 15A te Brecht, 
kadasternummer (afd. 4) sectie D 163 W. Het afgesplitste perceel ligt in woonuitbreidingsgebied en kan 
bijgevolg niet bebouwd worden. 
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omgevingsvergunningen voor verkavelen 

19. OMVV 2019/7 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Albertdreef 22 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden voor 2 kavels voor halfopen bebouwing in Albertdreef 22 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie 
A 35 T17, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
-De voorgevelbouwlijn dient op dezelfde lijn ingeplant te worden als de rechts aanpalende halfopen 
woningen Albertdreef 20 en 20A. De zone voor bijgebouwen dient hierdoor ook naar achteren te 
schuiven, vanaf 10m achter de maximale achtergevellijn van de hoofdgebouwen. 
-In de zone voor bijgebouwen worden geen autobergplaatsen toegelaten. Deze dienen binnen de 
bouwzone of (enkel voor lot 2) in de zijtuinstrook voorzien te worden binnen de bepalingen van de 
verkavelingsvoorschriften. 
- de in rood gewijzigde verkavelingsvoorschriften dienen toegepast te worden. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Pidpa Riolering dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Pidpa Riolering dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Pidpa drinkwater dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van PROXIMUS dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Eandis System Operator dienen strikt nageleefd te worden 
en maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
- alle nutsleidingen, waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, t.v. distributie en telefoon, of 
eventuele aanpassingen aan reeds bestaande nutsleidingen nodig voor de realisatie van deze verkaveling 
zijn volledig ten laste van de verkavelaar. 
- De verkavelaar heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de 
distributienetbeheerder Iveka voor elektriciteit en aardgas, inzake distributie van elektriciteit en gas naar en 
in verkavelingen strikt na te leven. Kopie van deze reglementen wordt in bijlage toegevoegd. Deze teksten 
zijn eveneens raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via www.iveka.be. 
- de passende signalisatie bij hydranten op de waterleiding dient door de verkavelaar geplaatst worden. Voor 
meer informatie kan er contact opgenomen worden met de Brandweer op het nummer 03/313.97.11.  
- Indien er verlichting wordt voorzien, dan kunnen enkel de standaardarmaturen zoals goedgekeurd door het 
college van burgemeester en schepenen , gebruikt worden. Voor meer informatie kan er contact opgenomen 
worden met Eandis, op het nummer 09/263.24.62 of dossieradministratie.kempen@eandis.be.  
  
- Naleving volgende richtlijnen : 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden 
-Gemeenteraadsbesluit 11 juni 2015 houdende reglement voor aanleg rioleringsinfrastructuur in 
ontwikkelingen 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit 
(zie http://www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen). 
- Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden.   
- Het kappen van bomen op de loten i.f.v. bebouwing dient opgenomen te worden in de stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag voor de bebouwing. 
- bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Op het verkavelingsplan werden geen wijzigingen van het terreinprofiel opgenomen. Deze 
verkavelingsvergunning omvat dan ook geen stedenbouwkundige vergunning voor het wijzigen van het 
terreinprofiel. 
- wanneer voor een lot van de verkaveling is overgegaan tot registratie van de verkoop, de verhuring voor 
meer dan negen jaar, of de vestiging van erfpacht of opstalrecht wordt aan de gemeente een attest 
overgemaakt met het lotnummer, de datum van dergelijke registratie en naam en adres van de koper, 
huurder, houder van opstalrecht of erfpacht.  
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- de percelen kunnen niet als bouwgrond verkocht worden en er zullen geen bouwvergunningen verleend 
worden alvorens aan deze voorwaarden voldaan is.  

vergunningsregister 

20. GC2018/56 - Vergunningenregister - Vaartkant Links 39 - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Het gebouw gelegen aan de straatkant en gekend als Vaartkant Links 39 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) 
sectie D 386 P wordt in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. De bewoning in dit 
gebouw gelegen aan de straatkant en gekend als Vaartkant Links 39 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) 
sectie D 386 P wordt niet in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
Artikel 2 
Er kan op dit moment geen bewoning worden toegelaten. 

stedenbouwkundige attesten 

21. SA2019/9 - Stedenbouwkundige attesten - De Gauw 80 - Gunstig 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een stedenbouwkundig attest afgeleverd voor het bouwen van een eengezinswoning en het 
plaatselijk ophogen van perceel in De Gauw 80 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie B 232 T3 , mits 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
-       De woning dient op dezelfde voorgevelbouwlijn ingeplant te worden als het links aanpalende perceel 
De Gauw 82. 
-       De algemene voorschriften voor open bebouwing dienen gevolgd te worden. 
-       De voorwaarden opgenomen in het advies van de Dienst Integraal Waterbeleid dienen strikt opgevolgd 
te worden. 
-       Maximaal 5% van de perceelsoppervlakte, muv strikt noodzakelijk opritten en toegangen tot de woning, 
mag verhard worden. Er dient zoveel gewerkt te worden met waterdoorlatende materialen. 
-       Gezien de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (40 cm onder het maaiveld) is, dient er gewerkt met 
een ondiepe infiltratievoorziening. 
-       Daar het perceel deels gelegen is in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en de overstromingsvlek 
zich uitstrekt over de naburige percelen, is de ophoging enkel toegestaan onder de oprit en het terras. Voor 
de ophoging geldt ook dat de opgehoogde zone niet onder helling verder afgewerkt mag worden richting de 
perceelsgrenzen daar er dan een versnelde afvoer gecreëerd wordt richting de naburige percelen. Het 
bestaande maaiveld naast de oprit en het terras dient behouden te blijven. 
-       Omwille van de hoge grondwaterstand wordt een kelder op het perceel afgeraden. Een kelder kan 
enkel op verantwoordelijkheid van de bouwheer zelf, die zich er terdege van bewust moet zijn dat deze 
waterdicht dient te worden uitgevoerd. 

duurzame ontwikkeling 

22. Projectaanvraag: Fairtrade de boer op 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de projectaanvraag 'Fairtrade de boer op'.  
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen engageert zich om principieel in te stappen in het project maar 
de definitieve beslissing om al dan niet deel te nemen kan pas genomen worden indien het volledige 
kostenplaatje duidelijk en ondubbelzinnig bekend is. 
Artikel 3 
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan dienst duurzaamheid en dienst welzijn.  
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integrale veiligheid 

23. Integrale veiligheid – Kleipikkersfestival te Sint-Lenaarts, Dorpsstraat op 26 juli 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan L’Artisjok, Willem Tell en 
Rode Kruis Sint-Lenaarts om een Kleipikkersfestival in te richten op vrijdag 26 juli 2019 te Brecht, 
Dorpsstraat.  
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 3uur. 
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 

24. 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 donderdag 20 juni 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
te Brecht, Dorpsstraat t.h.v. huisnr. 102 – parkeerverbod voor verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om op woensdag 19 juni 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Brugstraat thv huisnr. 202 – parkeerverbod voor het plaatsen van vrachtwagen en ladderlift 
voor levering goederen – inname fiets- en voetpad 
- De aanvrager om op 25 juni 2019 (09.00u – 12.00u) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Kerklei t.h.v. huisnr. 53: parkeerverbod over 20m voor 2 vrachtwagens 
- De aanvrager om op dinsdag 25 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 van 14 juni 2019 tot en met 21 juni 2019 (verlenging) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Kapelstraat 58A : inname voetpad voor plaatsen 
stelling – inname rijbaan voor vrachtwagen inzake dakwerken – parkeerverbod aan de overkant van de 
straat. 
- De aanvrager om op zaterdag 6 juli 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te 
Brecht, Hendrik Schoofsstraat t.h.v. huisnr. 28 – parkeerverbod voor het plaatsen van verhuiswagen 
- De aanvrager om op donderdag 27 juni 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
te Brecht, Brechtsebaan thv huisnr 7 - parkeerverbod inzake chapewerken 
- De aanvrager om van 21 juni 2019 tot en met 12 juli 2019 (verlenging) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te St.Lenaarts, Hoogstraatsebaan t.h.v. huisnr. 38  - 
parkeerverbod inzake bouw van 2 woningen 
- De aanvrager om op zaterdag 22 juni 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Canadalaan thv huisnr. 27 – parkeerverbod voor verhuiswagen en ladderlift 
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- De aanvrager om van 14 juni 2019 tot en met 31 augustus 2019 (aanpassing) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Processieweg 18/19 – parkeerverbod voor doorgang 
voetgangers – inname voetpad voor het plaatsen van stelling 
- De aanvrager om van 24 juni 2019 tot en met 5 juli 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen 
uit te voeren voor rekening van Pidpa te Brecht, Stijn Streuvelslaan – Felix Pacquéelaan – wegen- en 
rioleringswerken – afsluiten van de rijbaan  
- De aanvrager om van 5 juli 2019 tot en met 12 juli 2019 ( 1 dag in deze periode) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20261237) te Brecht, 
Ondernemerslaan – nutswerken in opdracht van Fluvius 
- De aanvrager om op zaterdag 22 juni 2019  signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
te Brecht, Molenstraat t.h.v. huisnr. 27-33: parkeerverbod o.w.v. plaatsen vrachtwagen met zand 
- De aanvrager m van 5 juli 2019 tot en met 9 juli 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit 
te voeren te Brecht, Vogelkerslaan t.h.v. huisnr. 20: plaatsen van container in de berm en deels op de 
rijbaan 
- De aanvrager om op zaterdag 24 augustus 2019 ( van 10.30u tot 12.30u ) 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 5 augustus 2019 tot en met 8 augustus 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Brugstraat thv huisnr. 206 – plaatsen van 
verhuiswagen op voet- en fietspad 
- De aanvrager om op maandag 26 augustus 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Brugstraat thv huisnr. 206 – plaatsen van verhuiswagen op voet- en fietspad 
- De aanvrager om van 16 november 2019 tot en met 29 november 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Ondernemingen Jansen te Brecht, Eikenlei: 
plaatsen van omleidingsbord o.w.v. werken in Schoten 
- De aanvrager om van 20 september 2019 tot en met 23 september 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Van Pulstraat t.h.v. huisnr. 89 - plaatsen van 
container op de rijbaan   
- De aanvrager om van 21 juni 2019 tot en met 31 december 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Kerklei - Hoeveweg – signalisatieborden en 
parkeerverbod inzake nieuwbouw school 
- De aanvrager om op dinsdag 9 juli 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te 
Brecht, Kerklei t.h.v. Sint-Rafaël - parkeerverbod voor het plaatsen van een kraanwagen 
- De aanvrager om van 29 juni 2019 tot en met 30 juni 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen 
uit te voeren te Sint-Job-in-‘t-Goor, Eikenlei 3 – parkeerverbod voor plaatsen van verhuiswagen en ladderlift 

25. Tijdelijk politiereglement - Straatfeest - Prinsstraat op 12 juli 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       van vrijdag 12 juli 2019 om 12.00 uur tot zaterdag 13 juli 2019 om 14.00 uur al het verkeer te verbieden 
in de Prinsstraat, het doodlopende gedeelte tussen huisnummers 35 - 43. 
-       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. 

26. Tijdelijk politiereglement - Speelstraat - Braakstraat op 27 juli 2019 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       van zaterdag 27 juli 2019 om 12.00 uur tot 24.00 uur de Braakstraat af te sluiten voor alle verkeer 
tussen het kruispunten met de Steenboklaan en de Bergsebaan 
-       De maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten. 
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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. 

27. Tijdelijk politiereglement - Kunstevenement “Kunst 2960” – Lochtenbergplein op 4 augustus 
2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-                  op zondag 4 augustus 2019 van 00.00 uur tot 18.00 uur een parkeer- en stilstandverbod in te 
voeren aan de linkerzijde van het Lochtenbergplein tussen de Eikenlei en de Kastanjelaan. 
-                  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. 

28. Tijdelijk politiereglement - Abdij zomerwinkel – Abdijlaan op 9, 10 en 11 augustus 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om van vrijdag 9 augustus 2019 tot zondag 11 augustus 
2019, telkens van 13.00 uur tot 17.30 uur het parkeren toe te laten in de berm langs beide zijden van de 
Abdijlaan over een lengte van 1 km, 500m aan weerszijden van de Abdij O. L. Vrouw van Nazareth. 
-       een snelheidsbeperking tot 50 km/uur in te voeren over een lengte van 1 km: 500m aan weerszijden 
van de Abdij O. L. Vrouw van Nazareth. 
-       een snelheidsbeperking tot 30 km/uur in te voeren over een lengte van 500m: 250m aan weerszijden 
van de Abdij O. L. Vrouw van Nazareth. 
 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. 

29. Tijdelijk politiereglement - Straatfeest  – Oude Veldstraat op 17 augustus 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       van zaterdag 17 augustus 2019 om 12.00 uur tot zondag 18 augustus 2019 om 12.00 uur al het verkeer 
te verbieden in de Oude Veldstraat, het doodlopende gedeelte. 
-       De maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten.  
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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. 

30. Tijdelijk politiereglement - inrichten woonerf - verhoogd kruispunt - Pothoek 

Besluit 
Artikel 1 
Vanaf heden voor een proefperiode van 6 maanden wordt een woonerf ingericht in de verkaveling langs de 
Pothoek in de straten Steenbakkerijstraat en Vormelingen. 
Artikel 2 
Vanaf heden voor een proefperiode van 6 maanden wordt een verhoogd kruispunt ingericht in de Pothoek 
ter hoogte van de ontsluitingsweg van de nieuwe verkaveling.  
Artikel 3 
-       De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door het plaatsen 
van de verkeersborden: 
-       F12a en F12b aan de in- en uitgang van de nieuwe verkaveling thv de Pothoek. 
-       A14 aan beide kanten van het verhoogd kruispunt in de Pothoek op 150m van het verhoogd kruispunt.  
Artikel 4 
Deze maatregel zal na 6 maanden geëvalueerd worden en nadien als aanvullend reglement voorgelegd 
worden aan de gemeenteraad.  
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. 

31. Tijdelijk politiereglement - inrichten woonerf - Laarweg 

Besluit 
Artikel 1 
Vanaf heden voor een proefperiode van 6 maanden wordt een woonerf ingericht in het sociaal woonproject 
langs de Laarweg/Molenstraat in de straten Laarweg vanaf huisnummer 3 (aan de wegversmalling), 
Leerlooiersweg, Achille Couvreurweg, Jan Frans Spruytweg, Binnenkruierweg.  
Artikel 2 
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door het plaatsen van de 
verkeersborden: F12a en F12b aan de in- en uitgang van de nieuwe verkaveling Laarweg thv huisnummer 3 
– aan de wegversmalling.  
Artikel 3 
Deze maatregel zal na 6 maanden geëvalueerd worden en nadien als aanvullend reglement voorgelegd 
worden aan de gemeenteraad.  
Artikel 4 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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ORGANISATIE EN PERSONEEL 

personeel 

32. Vaststelling examencommissie voor selectieprocedure technisch assistent-
chauffeur/stratenmaker (D1-3) 

33. Aktename van PV van selectieprocedure voor consulent publieks- en projectwerking 
bibliotheek (B1-3) 

34. Verlenging werfreserve technisch medewerker schoonmaak 

35. Tijdelijke bijkomende aanstelling deeltijdse arbeider-schoonmaak voor de gemeentelijke 
speelpleinwerking 

36. Tijdelijke bijkomende aanstelling deeltijdse arbeider-schoonmaak voor de gemeentelijke 
speelpleinwerking 

37. Definitieve aanstelling. in de functie van teamverantwoordelijke groen & leefmilieu (B4-5) 

38. Aanstelling jobstudent groendienst (i.v.v. afmelding) 

FINANCIËN 

39. Betalingsmandaten - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de betalingsmandaten van 17 juni 2019 tot en met 21 juni 
2019 voor een bedrag van 1 076 210,26 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 1 000,00 
euro.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

40. Gemeentelijke administratieve sanctie - W.D. - 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. 

MENS - VRIJE TIJD 

jeugd 

41. Busvervoer speelplein zomervakantie 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om tijdens de zomervakantie het busvervoer te laten 
organiseren door busmaatschappij Verhoeven Busreizen BVBA.  
Artikel 2 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan de jeugddienst en aan de financieel directeur. 
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WELZIJN 

42. Uitbetaling sociale medische en pedagogische toelage - deel 1 - 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de uitbetaling van de sociale medische 
en pedagogische toelagen d.d. 2019 (deel 1).  
Artikel 2 
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan dienst welzijn en dienst financiën. 

EREDIENSTEN 

43. Kerkraad H. Man Job - Verslag van de kerkraad van 5 juni 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de kerkraad van H. Man Job 
van 5 juni 2019. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad H. Man Job. 
 

 
Els Eelen Eline Peeters 
Algemeen Directeur wnd. Burgemeester waarnemend 
 


