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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 25 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: Kraaienhorst (zie mail in bijlage): 

o Gebrekkige straatverlichting - moet bekeken worden in het grotere geheel van deze omgeving. 
o Verbreding straat? (drukte en industrie) - vraag aan dienst mobiliteit en technische dienst om 

een voorstel uit te werken. Is een eenrichtingsstraat een optie? 
o Berm naast asfalt ligt op sommige plaatsen 20 cm lager dan de weg - dit wordt ook meegenomen in 

het onderzoek van de dienst mobiliteit en de technische dienst. 
o reeds een antwoord formuleren aan de aanvrager. Op dit ogenblik zal dit eerder algemeen zijn, in 

afwachting van het onderzoek van het dossier. 
- Leonardusschool: vraag voor plaatsing van een afvalcontainer voor de poetsdag (zie bijlage brief). - mag 
afgesproken worden 
- Via F. Van Looveren: staat berm t.h.v. frituur 't Pleintje (Gasthuisstraat). - Wie is eigenaar van deze 
strook? Kan de frituur deze berm in orde maken? Nadien terugkoppelen naar het college.  
 - Via L. Aerts : 'wildspiegels'. - 3 wegen - toestand rond wildspiegels terug in orde brengen. In het 
verleden geplaatst door wildbeheerseenheid van Groot Brecht. Contact zoeken met Jos Van de 
Mierop. Kan gemeente dan een financiële toelage voorzien?  
- Via S. Deckers :   

o Fruithoflaan 5,7 voetpad compleet overwoekerd door een haag - opnemen in het 
meldingssysteem. Id dit een private haag of niet? 

o Duivenlokaal St Lenaarts: Mensen van de duivenclub hebben geen toegang tot de technische ruimte 
(waar de meters staan). Indien er iets gebeurt met gas of elektriciteit kunnen zij dit niet oplossen. 
Kan hiervoor een oplossing worden gezocht? Telefoon nr voorzitter 03/3130772. Judo en KLJ zou 
dezelfde vraag hebben. Sleutel kan nu overhandigd worden. Daarvoor was het een probleem 
omdat er ook materiaal van de groendienst stond. Dat is nu niet meer het geval. 

- speelplein Schooldries - kan gras gemaaid worden? 
- Buurtweg tussen Sint Michielsweg en Nollekensweg - verwijderen van onkruid. Deksel van toezichtsput 
komt steeds naar boven. Kan dit nagekeken worden? 
- maaien thv Vistrap Henxbroeck 
 Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

groendienst 

3. Kapvergunning Kippendaallaan 2 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
1 rode beuk mits heraanplant van 1 streekeigen hoogstamboom, met plantmaat 16/18.                            
De kaptoelating is slechts uitvoerbaar na ontvangst van de waarborg in het kader van de opgelegde 
heraanplant. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen van dinsdag 2 juli 2019 
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wegendienst 

4. Herstellingswerken Gemeenteplaats - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de uitvoering van de 
herstellingswerken aan de Gemeenteplaats door A.B.W. bvba, Industrieweg 18, 2340 Beerse voor een 
bedrag van € 3280,00 exclusief btw. 
Artikel 2 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 

5. Weg- en rioleringswerken uitbreiding verkaveling Waterhoeve - Verslag werfvergadering d.d. 
11 juni 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de werfvergadering van 
IGEAN van 11 juni 2019 m.b.t. de weg- en rioleringswerken voor de uitbreiding van de verkaveling 
Waterhoeve. 

6. Weg- en rioleringswerken uitbreiding verkaveling Waterhoeve - Verslag werfvergadering 
d.d.18 juni 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de werfvergadering van 
IGEAN van 18 juni 2019 m.b.t. de weg- en rioleringswerken voor de uitbreiding van de verkaveling 
Waterhoeve. 

7. Verkaveling Pothoek (VMSW) - Werfverslag d.d. 17 juni 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het werfverslag van 17 juni 2019 met 
betrekking tot de weg- en rioleringswerken voor de verkaveling in de Pothoek. 

8. Project wijk "Leeuwerik" - VMSW - Verrekening nr. 1 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van verrekening nummer 1 aangaande de weg- en 
rioleringswerken m.b.t. het project wijk "Leeuwerik".  

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

omgevingsvergunningen 

9. OMV2019/24 - Omgevingsvergunning - Theo Coertjenslaan zn - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van industrieel gebouw met 
werkplaats en de exploitatie van een nieuwe inrichting: bedrijf voor grondwerken, gelegen Theo 
Coertjenslaan zn te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 765 F2 en (afd. 4) sectie D 765/2 C aan 
Jacobs Grondwerken BVBA gevestigd te Neervenbaan 5 te 2960 Brecht, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
- Op de daken die daarvoor technisch geschikt zijn, dienen groendaken of fotovoltaïsche 
zonnepanelen en/of zonneboilers voorzien te worden. 
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- 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 NV De Scheepvaart 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 dient het 
betreffende gebouw reglementair te worden aangesloten op de bestaande riolering (als dat nog niet zou zijn 
uitgevoerd). 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat met een inhoud van minimaal 1.000 l voor 1 tot 4 inwoners: Een septische put is verplicht 
aan te leggen in het collectief te optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet 
hierop aangesloten worden. In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal gebied of 
collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in dat geval 
wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, het grijs 
water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 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. 
• 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 
minimale wandoppervlakte van 50.65 m2 en inhoud van 31654 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.) 
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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 afvoer van hemel –en afvalwater moet gescheiden gebeuren met een toezichtputje ter hoogte van de 
rooilijn. 
- 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.  
- De bouwpromotor of initiatiefnemer heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd 
door de distributienetbeheerder Iveka voor elektriciteit en gas , inzake distributie van elektriciteit en gas naar 
en in appartementsgebouwen 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 groenvoorzieningen dient aangeplant 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. 
- Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be 
 
Milieuvoorwaarden 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd.  
Bijzondere voorwaarden: 
- Keuringsattest: De exploitant dient binnen een termijn van 3 maanden een conformiteitsattest en 
keuringsattest te bezorgen mbt de ondergrondse tanken, waaruit blijkt dat deze houder beschikt over een 
groen label en kan worden geëxploiteerd. 
- Luidruchtige werkzaamheden of rustverstorende activiteiten zijn verboden gedurende de periode van 
19 uur tot 7 uur, alsook op zon -en feestdagen. 
- 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 
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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).  
* 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. 

10. OMV2019/65 - Omgevingsvergunning - Henxbroekweg zn -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1:  
§1 Het college van burgemeester en schepenen geeft weigering voor de gevraagde afwijking mbt vrijstelling 
voor het plaatsen van een peilbuis. Er moet verplicht een peilbuis geplaatst worden tot 38,5 m diep.  
§2 Het college van burgemeester en schepenen geeft gedeeltelijke vergunning voor exploitatie van een 
boomkwekerij in Henxbroekweg zn te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 125 D, 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. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- 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.  
Milieuvoorwaarden 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd.  
Bijzondere voorwaarden: 
- In functie van ondergrondse gasopslag zijn verticale boringen dieper dan 100 meter onder de zeespiegel 
niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Fluxys Belgium, c/o Infoworks, Kunstlaan 31, 1040 
Brussel of infoworks@fluxys.com. 
- Ingebruikneming/buitendienststelling grondwaterwinning: Aan de hand van een voorgeschreven 
meldingsformulier moeten elke ingebruikneming of buitendienststelling van een grondwaterwinning gemeld 
worden aan de Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst, zie 
http://www.heffingen.be/formulieren. 
- Grondwaterwinningen en buitendienststellingen: 
* Wanneer de exploitant een grondwaterwinning of een boorgat of een ander onderdeel hiervan, buiten 
dienst stelt, moet hij de ontsluiting van de watervoerende laag afdekken om verontreiniging of waterverlies te 
voorkomen. De exploitant deelt deze buitengebruikstelling mee aan de afdeling Water van de Vlaamse 
Milieumaatschappij. 
* De exploitant is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning of een onderdeel hiervan, op te 
vullen wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. In voorkomend 
geval legt de exploitant het werkplan voor deze opvulling ter goedkeuring voor aan de afdeling Water van de 
Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst. 
- Keuringsattest: De exploitant dient binnen een termijn van 3 maanden een nieuw keuringsattest te 
bezorgen mbt de mazouttank(en), waaruit blijkt dat deze houder beschikt over een groen label en verder kan 
worden geëxploiteerd. 
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. 
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11. OMV2019/77 - Omgevingsvergunning - Braambeslaan 3 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het rooien van een grove den te 
Braambeslaan 3, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 50 M10 aan, mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden: 
Er  wordt een heraanplant  opgelegd van 1 streekeigen hoogstamboom met plantmaat 16/18.  
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.  
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 Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade en 
hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- 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. 

12. OMV2019/101 - Omgevingsvergunning - Kerkstraat  -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een woning in 
Kerkstraat zn te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 163 T3, 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: 
-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 
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aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat met een inhoud van minimaal 1.000 l voor 1 tot 4 inwoners: Een septische put is verplicht 
aan te leggen in het collectief te optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet 
hierop aangesloten worden. In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal gebied of 
collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in dat geval 
wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, het grijs 
water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l / max. 10.000 l 
voorzien van nuttig hergebruik (put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-
spoelingen gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan) met een noodoverloop naar 
een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk 
conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
oppervlakte van 4m2 (min. 2.31m²) en een inhoud van 1600 liter (min. 1447,25 liter). Deze installatie maakt 
het insijpelen van het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse 
Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Aanleg verhardingen: De verhardingen dienen zoveel mogelijk met waterdoorlatende materialen in 
combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag aangelegd te worden om maximaal infiltratie van 
hemelwater ter plaatse mogelijk te maken. Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra 
watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van toepassing. Enkele voorbeelden  
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de Waterwegwijzer bouwen en verbouwen. 
-Bronbemaling: droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van de werken een droogzuiging 
noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1). Het grondwater dat onttrokken 
wordt moet zoveel mogelijk terug in de grond gebracht worden buiten de onttrekkingszone via een 
infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer. Het water mag 
geen wateroverlast veroorzaken. Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste 
alternatief: lozing op de openbare riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op 
dan mag je enkel lozen op de riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt 
bekomen.) 
Voor elke lozing van bronbemalingswater in de riolering moet een zandvanger geplaatst worden. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de vlarem-wetgeving.  
  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
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voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

13. OMV2019/123 - Omgevingsvergunning - Rommersheide F 20 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor uitbreiden van een vrijstaande 
eengezinswoning en het aanbrengen van gevelwijzigingen in Rommersheide F 20 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 1) sectie A 330 N3 aan, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
-Er dient reeds een hemelwaterput van min 3000 l en een infiltratiezone met een inhoud van 1250 liter (min. 
1230 liter) en een oppervlakte van 4,5m² aanwezig te zijn volgens de plannen bestaande toestand. 
Deze installatie maakt het insijpelen van het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de 
Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
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.  
- De bouwpromotor of initiatiefnemer heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd 
door de distributienetbeheerder Iveka voor elektriciteit en gas , inzake distributie van elektriciteit en gas naar 
en in appartementsgebouwen strikt na 
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- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

14. OMV2019/126 - Omgevingsvergunning - Albertdreef 28 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het slopen van een bijgebouw met 
zonnepanelen en het bouwen van een tuinhuis te Albertdreef 28, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 5) 
sectie A 35 Z7, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
Bij het slopen van de constructie in de achtertuin, dient de 41m² bijhorende verharding ook 
verwijderd te worden. 
Bijkomend dient er nog 81,25m² niet strikt noodzakelijke verharding verwijderd te worden. 
  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
  
In bijlage foto’s van 2 aangeplante sierbomen. 
Het betreft hier geënte bolcatalpa’s, wat niet conform is aan de opgelegde voorschriften. 
De stam is wel 2 m tak vrij, maar dit zijn geen volwaardige hoogstambomen die op onze keuzelijst voorkomen 
, bovendien worden bolvormen niet toegelaten als herplant. 
  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade en 
hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- 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. 
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15. OMV2019/130 - Omgevingsvergunning - Dwarsdreef 11 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het plaatsen van een veranda en het 
regulariseren van een tuinberging aan de woning in Dwarsdreef 11 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) 
sectie M 23 C9, 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. 

16. OMV2018/334 - Omgevingsvergunning - Kanaallaan 12 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor bouwen van een woning in Kanaallaan 
12 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie E 5 X, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
De niet strikt noodzakelijke verhardingen dienen beperkt te worden tot 5% van de 
perceelsoppervlakte, namelijk 48m².  
De overwelving van de baangracht dient maximum 5m breed te zijn en dient te voldoen aan de 
voorwaarden van de gemeentelijke Wegendienst. 
Er wordt een heraanplant van 2 streekeigen hoogstambomen opgelegd. 
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 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: 
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-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering: Aangezien de betreffende bouwaanvraag zich 
situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op een zuiveringsinstallatie (centraal 
gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw reglementair te worden aangesloten 
op de bestaande riolering (als dat nog niet zou zijn uitgevoerd). 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat met een inhoud van minimaal 1.000 l voor 1 tot 4 inwoners: Een septische put is verplicht 
aan te leggen in het collectief te optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet 
hierop aangesloten worden. In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal gebied of 
collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in dat geval 
wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, het grijs 
water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l / max. 10.000 l 
voorzien van nuttig hergebruik (put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-
spoelingen gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan)  /  (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 7500 liter (min. 5500 liter) en een oppervlakte van 16,8m² (min. 8,8m²). Deze installatie maakt 
het insijpelen van het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse 
Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Aanleg verhardingen: De verhardingen dienen zoveel mogelijk met waterdoorlatende materialen in 
combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag aangelegd te worden om maximaal infiltratie van 
hemelwater ter plaatse mogelijk te maken. Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra 
watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van toepassing. Enkele voorbeelden  
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de Waterwegwijzer bouwen en verbouwen. 
-Bronbemaling: droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van de werken een droogzuiging 
noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1). Het grondwater dat onttrokken 
wordt moet zoveel mogelijk terug in de grond gebracht worden buiten de onttrekkingszone via een 
infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer. Het water mag 
geen wateroverlast veroorzaken. Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste 
alternatief: lozing op de openbare riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op 
dan mag je enkel lozen op de riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt 
bekomen.) 
Voor elke lozing van bronbemalingswater in de riolering moet een zandvanger geplaatst worden. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de vlarem-wetgeving.  
  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
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- 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. 

17. OMV2019/19 - Omgevingsvergunning - Veldstraat 2-6 -  Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor het slopen van gebouwen, het 
bouwen van een meergezinswoning met 15 wooneenheden, een handelsruimte en een ondergrondse 
parkeergarage in Veldstraat 2-6 te 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 681 H, (afd. 3) sectie D 
681 A4 en (afd. 3) sectie D 681 B4 aan VASTGOED CW BVBA gevestigd te Vrijheid 147 te 2320 
Hoogstraten. 

18. OMV2019/118 - Omgevingsvergunning - Brugstraat 149-153 -  Aktename intrekking 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de intrekking van OMV2019/118 voor het 
slopen van 3 rijwoningen en hun bijgebouwen, het bouwen van een meergezinswoning met 8 
wooneenheden en 4 garages en het aanleggen van parkeerplaatsen in Brugstraat 149, 151 en 153 te 
Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 94 L8, (afd. 5) sectie A 94 E6, (afd. 5) sectie A 94 W9 en (afd. 5) 
sectie A 94 G7 met aanvrager Frans Denissen en Zonen BVBA gevestigd te Smederijstraat 13 te 2960 
Brecht. 

omgevingsberoepen 

19. OMVV2018/7 – Omgevingsvergunningen voor verkavelen – Hogeweg 8 - Hoorzitting beroep 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om zich niet te laten vertegenwoordigen op de 
hoorzitting. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de dienst Omgeving en aan de Deputatie. 

vergunningsregister 

20. GC2019/39 - Vergunningenregister - Kraaienhorst 8 - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De woning in L-vorm met achtergelegen berging/garage gelegen Kraaienhorst 8 te Brecht, kadasternummer 
(afd. 4) sectie D 365/2 X en (afd. 4) sectie D 365/2 V wordt in het vergunningenregister opgenomen als 
geacht vergund. 
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Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

21. GC2019/40 - Vergunningenregister - Oostmalsebaan 38 - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De eengezinswoning met uitbouw (5,3 bij 3,3 meter) links achteraan en garage 1 (meest linkse, 6 bij 8 
meter) gelegen Oostmalsebaan 38 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 354/2 G en (afd. 4) sectie D 
354/2 F worden in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
Het open afdak achteraan garage 1 (6 bij 3 meter) en de naastgelegen garage 2 (4 bij 10 meter) gelegen 
Oostmalsebaan 38 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 354/2 G en (afd. 4) sectie D 354/2 F worden 
niet in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

22. GC2019/14 - Vergunningenregister - Meidoornlaan 25 - Deels opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Het hoofdgebouw, met tweewoonst, van 9 bij 11 meter met dakkapellen en de rechts naastgelegen garage 
van circa 9 meter diep gelegen te Meidoornlaan 25 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 2 D25 
worden in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. De aanbouw rechts vooraan, de 
aanbouwen achteraan het hoofdgebouw en de aanbouw achteraan de garage gelegen te Meidoornlaan 25 
te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 2 D25 worden niet in het vergunningenregister opgenomen als 
geacht vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

23. GC2019/8 - Vergunningenregister - Van Bavellaan 64 - Weigering tot opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De woning en garage gelegen te Van Bavellaan 64 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 8 R worden 
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. 

24. VV1989/6 - Deel vergunningenregister : onderzoek vermoeden van verval - 
Hogebaan/Kruisbooglaan ZN - vervallen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat de verkavelingsvergunning die op 29 augustus 
1989 verleend werd aan Frans Bevers-Geysen, voor het verkavelen van een perceel gelegen te Brecht 
Hogebaan ZN, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie A 22 P vervallen is voor alle 3 de kavels wegens geen 
tijdige vervreemding. 
Artikel 2 
De verkaveling wordt opgenomen in het vergunningenregister als vervallen. 
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duurzame ontwikkeling 

25. Wijziging uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval - aktename besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de goedkeuring van 17 mei 2019 van de 
Vlaamse Regering voor de wijziging van het uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig 
bedrijfsafval.  

integrale veiligheid 

26. Integrale veiligheid – Comedy Night en Zomerfeest Eyndoven te Brecht, Tilburgbaan 37, op 23 
en 24 augustus 2019 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan Gebuurte Eyndoven om 
een comedy night en zomerfeest met aansluitend fuif in te richten op 23 en 24 augustus 2019 te Brecht, 
Tilburgbaan 37.  
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. 

27. Integrale veiligheid – Boerkenskermis te Brecht, Hoogstraatsebaan 79 op 4, 5, 6 en 7 oktober 
2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen om Boerkenskermis in te 
richten op 4, 5, 6 en 7 oktober 2019 te Brecht, Hoogstraatsebaan thv 79.  
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. 
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-       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 

28. 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 dinsdag 25 juni 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Veldstraat thv huisnr. 12 – woning aansluiten op bestaande 
aansluiting  – inname voetpad en halve rijbaan 
- De aanvrager om van maandag 1 juli 2019 tot en met vrijdag 12 juli 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van verkavelaar vertegenwoordigd door Marcel 
De Leeuw te Brecht, Zandstraat tussen huisnrs. 44 en 48  – aanleg nieuwe straat – afsluiten rijbaan 
- De aanvrager om op zaterdag 20 juli 2019 ( van 12.30u 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 26 juni 2019 tot en met 5 juli 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen 
uit te voeren te Brecht, Houtstraat 123: plaatsen van container op de rijbaan 
- De aanvrager om van 5 juli 2019 tot en met 15 juli 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen 
uit te voeren te Brecht, Berkenlaan – ter hoogte van woning op de hoek met de Hazelaarsdreef: 
parkeerverbod voor plaatsing van container 
- De aanvrager om van maandag 1 juli 2019 tot en met vrijdag 12 juli 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Bouwwerken Van Gastel te Brecht, 
Handelslei thv huisnrs. 37-39 –  inname voetpad voor materiaalopslag – inname voetpad, fietspad en deel 
van de rijbaan voor levering zand en stenen 

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

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zaterdag 6 juli 2019 vanaf 14.00 uur tot 19.30 
uur stilstaan en parkeren te verbieden op de parking gelegen tegen de Westmallebaan en kanaal aan de 
overkant van café Trapke op, uitgezonderd voertuigen van de politiezone Voorkempen. 
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 - Avondmarkt en Kleipikkersfestival – Sint-Lenaarts op 26 juli 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om van vrijdag 26 juli 2019 van 14.00 uur tot zaterdag 
27 juli 2019 om 02.00 uur stilstaan en parkeren te verbieden in volgende straten : 
-       het gedeelte van de Dorpsstraat dat gelegen is tussen de Houtstraat en de Hoogstraatsebaan. 
-       het gedeelte van de Houtstraat dat gelegen is tussen de Dorpsstraat en de Leonarduslaan aan de zijde 
van de pare huisnummers. 
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-       Het gedeelte van de Kerkstraat dat gelegen is tussen de Pothoek en de Dorpsstraat en op de 
parkeerplaatsen voor de GBS De Schakel. 
-       Het gedeelte van de Processieweg dat gelegen is tussen huisnummer 4 en de Nieuwstraat. 
-       Het gedeelte van de Tuinwijk tussen de Dorpsstraat en de Fruithoflaan. 
-       De parking op de hoek Tuinwijk – Dorpsstraat.  
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om van vrijdag 26 juli 2019 om 16.00 uur tot zaterdag 
27 juli 2019 om 02.00 uur alle verkeer te verbieden in volgende straten : 
-       Het gedeelte van de Dorpsstraat dat gelegen is tussen de inrit parking voetbal in de Dorpsstraat en de 
Hoogstraatsebaan. 
-       Het gedeelte van de Kerkstraat dat gelegen is tussen de Pothoek en de Dorpsstraat. 
-       Het gedeelte van de Tuinwijk tussen de Dorpsstraat en Fruithoflaan.  
Artikel 3 
Tijdens de periode vermeld in artikel 2 wordt de Processieweg afgesloten voor alle verkeer tussen 
huisnummer 4 en de Nieuwstraat.  
Artikel 4 
Tijdens de periode vermeld in artikel 2 wordt de enkelrichting in de Processieweg opgeheven door het 
afdekken van de betreffende verkeersborden.  
Artikel 5 
De maatregelen zijn niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten.  
Artikel 6  
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie (horeca - Tinne Verstappen) om de 
signalisatie te plaatsen en te verwijderen.  
Artikel 7 
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 8  
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. 

31. Tijdelijk politiereglement - Kermis – Sint-Lenaarts op 26 - 27 en 28 juli 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op woensdag 24 juli 2019 van 08.00 uur tot 14.00 
uur stilstaan en parkeren te verbieden in volgende straten : 
-        5 parkeerplaatsen tussen de Dorpsstraat en Nieuwstraat. 
-        De 2 eerste parkeerplaatsen in de Processieweg komende van de Nieuwstraat.  
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om van woensdag 24 juli 2019 om 08.00 uur tot zondag 
28 juli 2019 om 24.00 uur stilstaan en parkeren te verbieden in volgende straten : 
-        De parking op de hoek Tuinwijk – Dorpsstraat. 
-        Dwarse parkeerplaatsen in de Dorpsstraat tussen ’t Centrum en huisnummer 39.  
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om van zaterdag 27 juli 2019 om 16.00 uur tot zondag 
28 juli 2019 om 04.00 uur stilstaan en parkeren te verbieden in volgende straten : 
-        Het gedeelte van de Dorpsstraat dat gelegen is tussen de Kerkstraat en de Dorpsstraat 73. 
-        Het gedeelte van de Tuinwijk tussen de Dorpsstraat en Fruithoflaan. 
Het verkeer van voertuigen wordt er eveneens verboden. 
 Artikel 4 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zondag 28 juli 2019 van 13.00 uur tot 24.00 uur 
stilstaan en parkeren te verbieden in volgende straten : 
-        het gedeelte van de Dorpsstraat dat gelegen is tussen de Kerkstraat en de Dorpsstraat 73. 
-        het gedeelte van de Tuinwijk tussen de Dorpsstraat en Fruithoflaan. 
Het verkeer van voertuigen wordt er eveneens verboden.  
Artikel 5 
De maatregelen zijn niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten.  
Artikel 6  
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie : 
Op zaterdagavond om 16.00 uur: KLJ Sint-Lenaarts 
Op zondagmiddag om 13.00 uur: organisatie retrokoers 
Om de signalisatie te plaatsen.  
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Op zondagmorgen om 02.00 uur : horeca Sint-Lenaarts – Tinne Verstappen 
Op zondagavond om 24.00 uur :Horeca Sint-Lenaarts – Eddy Van Lommelen (Café Willem Tell) 
om de signalisatie te verwijderen.  
Artikel 7 
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 8 
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. 

32. Tijdelijk politiereglement - Wielerwedstrijden – Sint-Lenaarts op 28 juli 2019 - wielertoeristen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zondag 28 juli 2019 vanaf 11.00 uur tot 18.00 uur 
stilstaan en parkeren te verbieden in volgende straten : 
Kerkstraat tussen de Dorpsstraat en de Kapelakker, in de Kapelakker, P. Wabbeslaan, Tuinwijk, Dorpsstraat 
tussen Tuinwijk en Kerkstraat. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zondag 28 juli 2019 vanaf 09.00 uur tot 22.00 uur 
stilstaan en parkeren te verbieden in de Kerkstraat op de dwarse parkeerplaatsen voor Gemeentelijke 
basisschool De Schakel. 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zondag 28 juli 2019 vanaf 14.00 uur tot 18.00 uur 
verkeer te verbieden in de straten vermeld in artikel 1. 
Artikel 4 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zondag 28 juli 2019 vanaf 14.00 uur tot 22.00 uur 
verkeer te verbieden in de Kerkstraat vanaf de Pothoek tot aan de Dorpsstraat. 
Artikel 5 
De maatregelen zijn niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten. 
Artikel 6  
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie (wielerclub Het verzopen talent) om de 
signalisatie op zondag te plaatsen en te verwijderen. 
Artikel 7 
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 8 
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. 

33. Tijdelijk politiereglement - straatfeest - Kapelweg op 24 augustus 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       op zaterdag 24 augustus 2019 van 13.00 uur tot 23.00 uur al het verkeer te verbieden in de Kapelweg 
tussen de Vaartlaan en het kruispunt met de Toekomstlaan. 
-       De maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten.  
Artikel 2 
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. 

34. Tijdelijk politiereglement - Ponytornooi – Lochtsebaan op 25 augustus 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
      -  op zondag 25 augustus 2019 van 06.30 uur tot 19.00 uur: 
          ° de Lochtsebaan, tussen de Schotensteenweg en de Lochtsebaan 3, af te sluiten voor alle verkeer, 
uitgezonderd fietsers en voetgangers. 



18 

          ° de Lochtsebaan, tussen de Tilburgbaan en de Lochtsebaan 3 alsook de Tilburgbaan, tussen de 
Lochtsebaan en de Krekelbergstraat, af te sluiten voor alle verkeer,  uitgezonderd de voertuigen van de 
deelnemers en bewoners. 
          ° een omleiding te voorzien via de Schotensteenweg, Molenstraat, Gasthuisstraat, Venusstraat en 
Eyndovensteenweg en dit in beide richtingen. 
       -  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. 

35. Tijdelijk politiereglement -Straatfeest – Vijverstraat op 31 augustus 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       op zaterdag 31 augustus 2019 tussen 10.00 uur en 23.00 uur de Vijverstraat volledig af te sluiten voor 
alle verkeer. 
-       De maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten.  
Artikel 2  
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen.  
Artikel 3 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16.03.1968 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. 

36. Tijdelijk politiereglement - Straatfeest  – Van De Reydtlaan op 31 augustus 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       van zaterdag 31 augustus 2019 om 18.00 uur tot zondag 1 september 2019 om 4.00 uur de Van De 
Reydtlaan volledig af te sluiten voor alle verkeer tussen de Hogeheidelaan en Hoge Meerheuvel, met 
uitzondering van het plaatselijk verkeer tussen huisnummers 7 en 15. 
-       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. 

37. Tijdelijk politiereglement - Speelstraat - Zandblok op 31 augustus 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-        op zaterdag 31 augustus 2019 van 10.00 uur tot 17.30 uur al het verkeer te verbieden in de Zandblok. 
-        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. 

38. Tijdelijk politiereglement - Ruitertornooi – Lochtsebaan op 1 september 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
      -  op zondag 1 september 2019 van 06.30 uur tot 19.00 uur: 
             ° de Lochtsebaan, tussen de Schotensteenweg en de Lochtsebaan 3, af te sluiten voor alle verkeer, 
uitgezonderd fietsers en voetgangers. 
             ° de Lochtsebaan, tussen de Tilburgbaan en de Lochtsebaan 3 alsook de Tilburgbaan, tussen de 
Lochtsebaan en de Krekelbergstraat, af te sluiten voor alle verkeer, uitgezonderd de voertuigen van de 
deelnemers en bewoners. 
             ° een omleiding te voorzien via de Schotensteenweg, Molenstraat, Gasthuisstraat, Venusstraat en 
Eyndovensteenweg en dit in beide richtingen. 
       -  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. 

39. Mobiliteit - C.P.S. - Hernieuwen vergunning VVB0009 en 0043 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
C.P.S. 
Maatschappelijke zetel: Varenstraat 15, 2960 Brecht 
Ondernemingsnummer: 0450405939 
onder de voorwaarden van de hierboven vermelde wettelijke bepalingen wordt gemachtigd om: 
- van 08/07/2019 tot en met 07/07/2024 een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder te 
exploiteren op het grondgebied van de gemeente Brecht 
- 2 verhuurvoertuigen met bestuurder in te zetten met de herkenningstekens 0009 en 0043 
De toepasselijke minimum tarieven zijn : 
Minimum basistarief voor minstens 3 uur: 150 euro 
Extra tarieven: 50 euro  
Artikel 2 
De vergunning en het inzetten van taxi's als verhuurvoertuig met bestuurder geven aanleiding tot het innen 
van een belasting zoals bepaald in artikel 49 van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie 
van het personenvervoer over de weg.  
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan C.P.S., Varenstraat 15 te 2960 Brecht. 

40. Mobiliteit - Van Noten Dirk - taxi 0007 - Hernieuwing vergunning 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist:  
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Van Noten Dirk 
Maatschappelijke zetel: Dorpsstraat 64 bus 4, 2960 Brecht 
Ondernemingsnummer: 0553635220 
De hierboven genoemde exploitant is vanaf heden en onder de voorwaarden van de hierboven vermelde 
wettelijke bepalingen gemachtigd om: 
- van 28/07/2019 tot en met 27/07/2024 een taxidienst te exploiteren op het grondgebied van de gemeente 
Brecht 
- één taxi in te zetten met het identificatienummer 0007 
De toepasselijke tarieven zijn : 
Voertuigcategorie alle voertuigen 
TARIEF A - Normaal tarief 
Opnemingsbedrag 2,80 euro 
Kilometertarief 2,00 euro 
Wachtgeld 35 euro per uur 
Nachttarief: Nachttarief van 2,00 euro 
TARIEF B - Ritten startend en eindigend buiten Brecht 
Opnemingsbedrag 5,20 euro 
Kilometertarief 2,80 euro 
Wachtgeld 35 euro 
Nachttarief: Nachttarief van 2,00 euro 
TARIEF C - Brecht - Zaventem 
Brecht - Eindhoven 
90 euro 
TARIEF D - Brecht - Schiphol 
Brecht - Charleroi 
Brecht - Oostende 
195 euro 
TARIEF E - Brecht - Rotterdam 
130 euro 
TARIEF F - Brecht - Charles de Gaulle 
560 euro 
TARIEF G - Brecht - Dusseldorf 
330 euro 
TARIEF H - Brecht - Brussel Zuidstation 
110 euro 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Dirk Van Noten en de dienst mobiliteit. 

lokale economie en landbouw 

41. Toelating afwijking wekelijkse rustdag 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist bovenstaande afwijkingen op de wekelijkse rustdag toe 
te staan voor de gehele gemeente Brecht. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de consulent lokale economie en landbouw en de 
aanvragers. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

42. Muziekschool Brecht - aankoop 8 violen - goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aankoop van 8 violen bij Pro Arte (Antwerpen) goed 
voor een bedrag van 3 584 euro (incl. btw). 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de muziekacademie en de financiële dienst. 
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43. Igean - Verkaveling 'Waterhoeve uitbreiding' (loten 3 tot en met 9) - bijzondere 
verkoopsvoorwaarden - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bijzondere verkoopsvoorwaarden van de verkaveling 
'Waterhoeve uitbreiding' (loten 3 tot en met 9) goed. 
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan Igean. 

personeel 

44. Kennisname van besluiten algemeen directeur - juni 2019 

45. Vacantverklaring van 1 VE contractuele functie van technisch assistent-garagist (D1-3) 

46. Aktename van PV van selectieprocedure voor generieke functie van administratieve 
medewerker (C1-3) voor gemeente en OCMW 

47. Aanstelling arbeider-groendienst  

FINANCIËN 

48. Betalingsmandaten - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de betalingsmandaten van 24 juni 2019 tot en met 28 juni 
2019 voor een bedrag van 240 426,95 euro goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

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

50. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - S. A. 

51. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - 

52. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - A.E.-M 

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL 

53. Aanvraag deeltijdse afwezigheid persoonlijke aangelegenheden (AVP) - 5 lestijden 

54. Aanvraag verlof verminderde prestaties (VVP) - voltijds -  

55. Aanvraag verlof verminderde prestaties (VVP, afwijking volume) - 5 lestijden  

56. Aanvraag verlof tijdelijke andere opdracht (TAO) - 18 lestijden  

57. Aanvraag deeltijdse afwezigheid zorgkrediet (zorg kind tot en met 12 jaar) - 4 lestijden -  
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58. Aanvraag halftijdse afwezigheid zorgkrediet (zorg kind tot en met 12 jaar) - 12 lestijden  

59. Aanvraag halftijdse afwezigheid zorgkrediet (zorg kind tot en met 12 jaar) - 12 lestijden  

60. Aanvraag deeltijdse afwezigheid zorgkrediet (zorg kind tot en met 12 jaar) - 7/36 lestijden 

61. Aanvraag deeltijdse afwezigheid loopbaanonderbreking (ouderschapsverlof) - 4 lestijden  

62. Aanvraag deeltijdse afwezigheid loopbaanonderbreking (ouderschapsverlof) - 4 lestijden 

63. Aanvraag deeltijdse afwezigheid loopbaanonderbreking (ouderschapsverlof) - 4 lestijden 

64. Aanvraag deeltijdse afwezigheid loopbaanonderbreking (ouderschapsverlof) - 4 lestijden 

65. Aanvraag halftijdse afwezigheid loopbaanonderbreking (medische bijstand kind) - 12 lestijden  

66. Aanvraag halftijdse afwezigheid loopbaanonderbreking (medische bijstand) - 12 lestijden  

67. Aanvraag halftijdse afwezigheid loopbaanonderbreking (medische bijstand) - 12 lestijden  

68. Tijdelijke aanstelling in het lerarenplatform  

69. Tijdelijke aanstelling als onderwijzer - 24 LT 

70. Tijdelijke aanstelling als onderwijzer - 20 LT  

71. Tijdelijke aanstelling als kleuteronderwijzer - 24 LT 

72. Tijdelijke aanstelling van kleuteronderwijzeres ivv afwezigheid wegens bevallingsverlof - 14 
LT  

 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


