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VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 

1. Verslag voorgaande zitting 

Besluit 
Artikel 1 
De verslagen van de zittingen van het college van burgemeester en schepenen van 2 juli 2019 en 5 juli 2019 
worden goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Dienst gebouwen: basketbalpleintje TC de Merel: Igean heeft hun bevindingen doorgegeven via mail i.v.m. 
bestaande basketbalterreintje en speeltuig dat uitbaters reeds geplaatst hebben. - Verantwoordelijkheid 
voor de tennisclub. Dit moet ook zo gecommuniceerd worden aan de tennisclub. Gemeente stelt 
materiaal ter beschikking. 
- Dienst gebouwen: OC 't Centrum: kleurkeuze voor poefs: Daar de verbinding van de lounge-poefs in de 
foyer en de tribune in de podiumzaal gemakkelijk door middel van kleur kan gemaakt worden, opteert de 
interieurarchitect om de poefs te laten uitvoeren in de 3 verschillende groene kleuren. (De stoelen op de 
tribune zijn ook allemaal in groen uitgevoerd). OK 
- Via E. Peeters: Melding doorgekregen van een lid van de verkeersraad: in de Bethaniëlei ontbreekt een 
snelheidsbord (50 km/u) richting Schilde/Zoersel. Door ontbreken van bord zou je nu een klein stuk 70 km/u 
mogen rijden. Opnemen in de planning. 
- Gemeenteplaats: kassei steekt omhoog thv BPost. 
- Nollekensweg verkeersbord C1 verwijderen? Info volgt met foto. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

groendienst 

3. Aankoop perkplanten 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om perkplanten aan te kopen bij Kristus Koning, 
Bethaniënlei 5 te 2960 Brecht, voor de prijs van € 9 452,67. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de groendienst en de financieel directeur. 

4. Opmaak creditnota Ringovenlaan 12 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating tot het opmaken van een creditnota voor dossier 
KT 2019-54 (Ringovenlaan 12) voor een bedrag van € 150.                  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de groendienst en de 
aanvrager. 
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wegendienst 

5. Aankoop vrachtwagen - opdrachtencentrale Vlaamse Overheid - 2014/AFM/OO/25730 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aankoop van een vrachtwagen (FL 2010 4X2 
bakwagen MTM 12 tot luchtvering achteraan kipper en kraan) bij Volvo Trucks Belgium via de 
aankoopcentrale van de Vlaamse Overheid, Agentschap voor facilitair management, aankopen van 
vrachtwagens goed voor een bedrag van 103.955 euro, exclusief btw of 125.785,55 inclusief btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de wegendienst, de financiële dienst en Volvo Trucks 
Belgium. 

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

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de werfvergadering van 
IGEAN van 25 juni 2019 m.b.t. de weg- en rioleringswerken voor de uitbreiding van de verkaveling 
Waterhoeve. 

gebouwen 

7. Bouw nieuw technisch centrum - Verslag coördinatievergadering DJB-architecten nr. 6 d.d. 
26 juni 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van verslag nr. 6 d.d. 26 juni 2019 van de 
coördinatievergadering over de bouw van het nieuw technisch centrum voor de technische dienst van de 
gemeente Brecht.  

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen 

8. Schrapping risicogrond – Energielaan 2+ / Bethaniënlei 5 / Kloosterakker 4 / Hoge Mereyt 10C 
/ Vaartdijk zn - aktename 

Besluit 
Artikel 1 
§1. Het college van burgemeester en schepenen bevestigt dat er thans geen gegevens bekend zijn van 
vlarebo-activiteiten die aanwezig zijn of waren op de percelen 3D741T, 5B25E2 en 4B469D. Deze percelen 
kunnen als risico-grond geschrapt worden uit de gemeentelijke inventaris. 
§2. Het college van burgemeester en schepenen gaat niet akkoord met de schrapping van de percelen 
3N58M en 2L7K uit de gemeentelijke inventaris. 
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan OVAM. 

omgevingsvergunningen 

9. OMV2019/151 - Omgevingsvergunning - Achteromstraat 38A -  Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek.  
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10. OMV2019/52 - Omgevingsvergunning - Vaartstraat 44 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het verbouwen van een woning in 
Vaartstraat 44 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 394 W, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
De niet strikt noodzakelijke verharding dient beperkt te blijven tot maximaal 20% van de perceelsoppervlakte 
(60,8m²). 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap Infrastructuur - Wegen en Verkeer 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.   
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven.  
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 
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11. OMV2019/90 - Omgevingsvergunning - Spechtendreef 60 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het slopen van een chalet, het rooien 
van 7 naaldbomen en het bouwen van een woning met aanbouw in Spechtendreef 60 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 1) sectie M 14 C6, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
-Er dient 18m² niet – strikt noodzakelijke verharding minder voorzien te worden. 
-De bestaande chalet dient binnen de 3 maanden na het in gebruik nemen van de nieuwe woning 
gesloopt te worden. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. Het advies luidt als volgt: 
Het perceel is gelegen in woongebied met recreatief karakter en heeft een oppervlakte van 1011 m². De 5 
grove dennen, aangeduid op het plan, kunnen gerooid worden ifv de te bouwen woning.  
De overige grove dennen dienen behouden te blijven, eveneens zoals aangegeven op het plan.  
De groendienst legt geen herplant op het perceel is nog voldoende bebost. 
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 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: 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 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 
minimale wandoppervlakte van 1,8 m2 en inhoud van 1.130 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. 
Voor elke lozing van bronbemalingswater in de riolering moet een zandvanger geplaatst worden. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de vlarem-wetgeving. 
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-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. 
-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. 
-Ophoging: Voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de woning kan in combinatie met afgraving dieper op het 
perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel overstroombare 
kruipkelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water. 
-Grachten: Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven.  
- Er mag niet geveld of geruimd worden tijdens de standaard schoontijd van 1 april tot en met 30 juni.  
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

12. OMV2019/119 - Omgevingsvergunning - Rommersheide F 16 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het verwijderen van aanbouwen en 
bijgebouwen en verbouwen en uitbreiden van een woning in Rommersheide F 16 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 1) sectie A 330 K2, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
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-De bouwhoogte dient als volgt aangepast te worden: de kroonlijsthoogte bedraagt maximaal 3,50m 
gemeten vanaf het maaiveld en de nokhoogte bedraagt maximaal 7,50m gemeten vanaf het 
maaiveld.   
-12,25m² niet strikt noodzakelijke verharding mag niet uitgevoerd worden.  
-Het tuinhuis vooraan op het perceel dient binnen de 2 maanden na de voltooiing van de werken 
gesloopt te worden.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering: Aangezien de betreffende bouwaanvraag zich 
situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op een zuiveringsinstallatie 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 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 
minimale wandoppervlakte van 6,4 m2 en inhoud van 4.000 liter. Deze installatie maakt het insijpelen van 
het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Aanleg verhardingen: De verhardingen dienen zoveel mogelijk met waterdoorlatende materialen in 
combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag aangelegd te worden om maximaal infiltratie van 
hemelwater ter plaatse mogelijk te maken. Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra 
watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van toepassing. Enkele voorbeelden  
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de Waterwegwijzer bouwen en verbouwen. 
-Bronbemaling: droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van de werken een droogzuiging 
noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1). Het grondwater dat onttrokken 
wordt moet zoveel mogelijk terug in de grond gebracht worden buiten de onttrekkingszone via een 
infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer. Het water mag 
geen wateroverlast veroorzaken. Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste 
alternatief: lozing op de openbare riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op 

http://www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer.
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dan mag je enkel lozen op de riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt 
bekomen.) 
Voor elke lozing van bronbemalingswater in de riolering moet een zandvanger geplaatst worden. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de vlarem-wetgeving. 
-De 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. 
-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. 
-Ophoging: Voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de woning kan in combinatie met afgraving dieper op het 
perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel overstroombare 
kruipkelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water. 
-Grachten: Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven.  
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 
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13. OMV2019/121 - Omgevingsvergunning - Henri Dunantlei 12 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het slopen van een tuinhuis met 
berghok en het bouwen van een tuinhuis met afdaken te Henri Dunantlei 12, 2960 Brecht, kadasternummer 
(afd. 5) sectie A 63 V2, 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”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven.  
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

14. OMV2019/133 - Omgevingsvergunning - Felix Pacquéelaan zn -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor plaatsen van een hoogspanningscabine 
in Felix Pacquéelaan zn,2960 Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 27 G3/deel aan Fluvius System 
Operator CVBA met als contactadres Koningin Elisabethlei 38 te 2300 Turnhout 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.   
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
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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.   
Milieuvoorwaarden 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd.  
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.   

15. OMV2019/145 - Omgevingsvergunning - Oostmalsebaan lot 7 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een woning in 
Oostmalsebaan lot 7 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 356 K4, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
- een heraanplant van 5 streekeigen hoogstambomen met plantmaat 16/18 om het groene karakter van de 
omgeving te garanderen. 
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 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 
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 funderingsplan- 
met een inhoud van 1240 liter (minimaal 787 liter) en een infiltratie-oppervlakte van 4,70m² (min. 1,26m²). 
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. 
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-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.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de 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. 
- 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. OMV2019/158 Omgevingsvergunning - Sint-Jobsteenweg 120 - aktename besluit Gewestelijk 
Omgevingsambtenaar 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de vergunning van de Gewestelijk 
Omgevingsambtenaar van 2 juli 2019. 
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17. OMV2019/131 - Omgevingsvergunning - Groot Veerle / Kraaienhorst - POVC - kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging op de Provinciale 
Omgevingsvergunningscommissie op 16 juli 2019. 
Artikel 2 
Het bestuur beslist om zich niet te laten vertegenwoordigen op de zitting.  

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

18. OMVV 2019/4 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Hogebaan  - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor 10 loten voor open bebouwing met 
wegenaanleg in Hogebaan zn te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 32 G, (afd. 5) sectie A 34/2 P, 
(afd. 5) sectie A 247 G, (afd. 5) sectie A 247 C, (afd. 5) sectie A 247 A, (afd. 5) sectie A 247 H, (afd. 5) sectie 
A 247 F en (afd. 5) sectie A 247 E. 

omgevingsberoepen 

19. OMV2018/150 - Omgevingsberoepen - Dorpsstraat 2  - aktename besluit Deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing in het beroep tegen het besluit 
van het college van burgemeester en schepenen. Een vergunning wordt verleend onder de voorwaarden 
opgenomen in het besluit van het college dd 15 oktober 2018. 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst omgeving. 

vergunningsregister 

20. GC2019/22 - Vergunningenregister - Sint-Willebrordusstraat 9 - Opname in het 
vergunningenregister 

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

stedenbouwkundige attesten 

21. SA2019/8 - Stedenbouwkundig attest - Kerkstraat ZN - Positief 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een stedenbouwkundig attest afgeleverd voor het uitoefenen van een complementaire functie 
binnen het woongebouw van een halfopen eengezinswoning gekoppeld tegen de rechter zijgevel in 
Kerkstraat 21, kadasternummer (afd. 4) sectie D 163 R3 deel en (afd. 4) sectie D 163 S3 deel, mits voldaan 
wordt aan volgende voorwaarden: 
- De woonfunctie (in de vorm van een ééngezinswoning) dient behouden te blijven als hoofdfunctie van het 
gebouw. 
- Er kan maximaal 1 woongelegenheid voorzien worden in het gebouw. Opsplitsen van het woongedeelte 
voor huisvesting van meerdere gezinnen/gezinshoofden of aparte verkoop van het kantoor om ingericht te 
worden als bijkomende woongelegenheid is niet mogelijk, aangezien het perceel gelegen is in een zone voor 
ééngezinswoningen. 
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- De totale oppervlakte van de woonfunctie binnen het hoofdgebouw dient groter te zijn dan die van de 
complementaire functie (kantoor). 
- De maximale oppervlakte t.b.v. het kantoor bedraagt 100m², en dient ingericht te worden op het gelijkvloers 
van het hoofdgebouw. 
- Het kantoor dient te voldoen aan de regelgeving inzake toegankelijkheid. 
- Er dient voldaan te worden aan de gemeentelijke parkeerverordening. De parkeerbehoefte dient volledig op 
het eigen perceel opgevangen te worden (niet op het openbare domein). Dit betreft de parkeerbehoefte van 
de kantoorfunctie (1 PP per beginnen schijf van 50m²) en van de woonfunctie (1 PP tot 250m² woonfunctie). 
Klanten die met de fiets komen, moeten hun fiets veilig op het perceel kunnen stallen tijdens het 
kantoorbezoek. 
https://www.brecht.be/sites/default/files/grondgebiedszaken/Milieu/parkeren_en_fietsenstallingen.pdf 
- De algemene richtlijnen voor halfopen bebouwing dienen strikt nageleefd te worden, zoals voorzien in de 
voorwaarden bij het nog geldige S2018/17 voor het bouwen van de halfopen woning. 
- Alleen voor de bevestiging aan een vergund gebouw van niet-lichtgevende, zaakgebonden publiciteit, met 
een totale oppervlakte van maximaal 4 vierkante meter, is vrijgesteld van een omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen. De plaatsen van lichtgevende/verlichte publiciteitsvoorzieningen of niet-
verlichte publiciteitsvoorzieningen met een totale oppervlakte van meer dan 4m²  ten behoeve van de 
kantoorfunctie dient dus mee in de omgevinsgvergunningsaanvraag te zitten (of via een aparte OMV aan te 
vragen).  
Artikel 2 
Uittreksel van dit collegepunt wordt bezorgd aan de aanvrager en aan de dienst omgeving. 

integrale veiligheid 

22. Integrale veiligheid – Openluchtcinema te Brecht, Kerkstraat 2a– Jeugd Rode Kruis Sint-
Lenaarts op 16 augustus 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan Jeugd Rode Kruis om een 
openluchtcinema in te richten op vrijdag 16 augustus 2019 te Brecht, Kerkstraat 2a.  
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.  
Afwijking van het sluitingsuur wordt verleend tot 02.00 uur met een afbouwen vanaf 24.00 uur tot 85 dbA. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de organisatoren, de lokale politie en de brandweer. 

23. Integrale veiligheid – Vel kermis te Brecht, Klein Veerle op 6-7-8-9-10-13 en 14 september 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan Miranda Crynen om Vel 
kermis in te richten op 6, 7, 8, 9, 10, 13 en 14 september 2019 te Brecht, Klein Veerle – Bosstraat.  
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. 
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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 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de afwijking van het sluitingsuur tot 
04.00u voor Veerle Kermis op maandag 9 september 2019. 
Conform het reglement op evenementen moet de muziek worden stopgezet om 04.00 uur met een gradueel 
afbouwen vanaf 03.00 uur met 10 dbA.  
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de organisatoren, de lokale politie en de brandweer. 

24. Integrale veiligheid – Dorpsdag te Brecht, Gemeenteplaats – Neos Brecht op 29 september 
2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan Neos Brecht om een 
dorpsdag in te richten op zondag 29 september 2019 te Brecht, Gemeenteplaats.  
Het college van burgemeester en schepenen beslist ook om het straatmeubilair van de Gemeenteplaats niet 
weg te nemen tijdens dit evenement. 
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. 
Afwijking van het sluitingsuur wordt verleend tot 02.00 uur met een afbouwen vanaf 24.00 uur tot 85 dbA.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de organisatoren, de lokale politie en de brandweer. 

mobiliteit 

25. Signalisatievergunningen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor het plaatsen van signalisatie op de 
openbare weg aan: 
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- De aanvrager om van vrijdag 5 juli 2019 tot en met maandag 8 juli 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Leemstraat t.h.v. huisnr. 42 – plaatsen van container 
op voetpad en deels op de rijbaan 
- De aanvrager om van 19 augustus 2019 tot en met 23 augustus 2019 ( 1 werkdag in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 
20262777) te Brecht, Smederijstraat – aanleg leidingen voor Fluvius – werken in berm en parkeerplaats 
- De aanvrager om tussen 26 augustus 2019 en 30 augustus 2019 ( 1 werkdag in deze periode) signalisatie 
aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20259093) te Brecht, 
Handelslei t.h.v. huisnrs. 7-9 en 12 – aanleg leidingen voor Fluvius 
- De aanvrager om op vrijdag 9 augustus 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Kerklei t.h.v. huisnr. 59: parkeerverbod voor plaatsen van verhuiswagen 
- De aanvrager om op vrijdag 19 juli 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te 
Brecht, Mudaeusstraat t.h.v. huisnr. 1 – parkeerverbod voor verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om van 5 augustus 2019 tot en met 22 november 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Sint-Job-in-‘t-Goor, Kerklei thv huisnrs. 56-58 - 
parkeerverbod voor plaatsen van container en werfwagens 
- De aanvrager om van 5 augustus 2019 tot en met 8 augustus 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Ebeslaan, t.h.v. appartement op de hoek met de 
Brugstraat – plaatsen van verhuiswagen en ladderlift op voetpad en deels op de rijbaan 
- De aanvrager om van maandag 29 juli 2019 tot en met 1 augustus 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van AWV Antwerpen  – boringen te Brecht, 
Bosstraat, Groot Veerle, Heihoefke, Kraaienhorst, Oostmalsebaan 
- De aanvrager om van 19 augustus 2019 tot en met 23 augustus 2019 (1 à 2 werkdagen in deze periode 
naargelang de weersomstandigheden) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor 
rekening van Telenet Herentals te Brecht, Heiken – plaatsen van TV-kabels in bermen/voetpaden 
- De aanvrager om van 11 juli 2019 tot en met 12 juli 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen 
uit te voeren te Brecht, Engelakker 9a: parkeerverbod voor plaatsing van container 
- De aanvrager om van maandag 12 augustus 2019 tot en met woensdag 14 augustus 2019 
(verlenging) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa 
Hidrorio te Brecht, Kapelstraat thv huisnr. 35A – ophalen putdeksel  – inname halve rijbaan 
- De aanvrager om van maandag 19 augustus 2019 tot en met vrijdag 23 augustus 2019  signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Pidpa Hidrorio  te Brecht, Meidoornlaan thv 
huisnummer 46 – kolk vervangen – inname halve rijbaan + parkeerverbod thv huisnummer 21A. 

26. Tijdelijk politiereglement - Straatfeest – Man Jobweg op 31 augustus 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       van zaterdag 31 augustus 2019 om 14.00 uur tot zondag 1 september 2019 om 02.00 uur de 
Manjobweg volledig af te sluiten voor alle verkeer vanaf de Meestersweg. 
-       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. 

27. Tijdelijk politiereglement - Straatfeest  – Kanaallaan op 7 september 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       van zaterdag 7 september van 10.00 uur tot 24.00 uur al het verkeer te verbieden in de Kanaallaan 
(tussen huisnummers 4 t.e.m.8). 
-       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. 

28. Mobiliteit - Luchthavenvervoer Cindy - taxi 0012 - Vergunning - wijziging tarieven 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist:  
Luchthavenvervoer Cindy 
Maatschappelijke zetel: Brugstraat 58, 2960 Brecht 
Ondernemingsnummer: 0687362784 
De hierboven genoemde exploitant is vanaf heden en onder de voorwaarden van de hierboven vermelde 
wettelijke bepalingen gemachtigd om: 
- van 17-12-2018 tot en met 16-12-2023 een taxidienst te exploiteren op het grondgebied van de gemeente 
Brecht 
- 2 taxi's in te zetten met de identificatienummers 0011 en 0012 
- de taxitarieven te wijzigen  
De toepasselijke tarieven zijn : 
Voertuigcategorie alle voertuigen 
TARIEF A - Normaal tarief 
Openingsbedrag: 2,80 euro 
kilometerprijs: 2 euro/km 
wachtgeld: 35 euro/uur 
Nachttarief: 2,5 euro 
TARIEF B - Rit start, begin & einde buiten Brecht 
openingsbedrag: 5,20 euro 
kilometerprijs: 2,80 euro/km 
wachtgeld: 35 euro/uur 
Nachttarief: 2,5 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 (Parijs) 
560 euro 
TARIEF G - Brecht - Dusseldorf 
330 euro 
TARIEF H - Brecht - Köln 
350 euro 
TARIEF I - Brecht - Frankfurt 
690 euro 
TARIEF J - Brecht - Brussel Zuidstation (MIDI) 
130 euro 
TARIEF K - Brecht - Sint Antonius (ziekenhuis) 
20 euro 
TARIEF L - Brecht - 's Gravenwezel (rusthuis) 
30 euro 
TARIEF M - Brecht - Deurne Airport 
40 euro 
TARIEF N - Brecht - Wechelderzande Airport 
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50 euro 
TARIEF O - Brecht - Airoclub Balen 
60 euro 
TARIEF P - Brecht - Vliegclub Hoevenen 
70 euro 
TARIEF Q - Brecht - airoclub Schaffen Diest 
80 euro 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Luchthavenvervoer Cindy en de dienst mobiliteit. 

wonen 

29. Bezwaar tegen leegstandsheffing - LS/2013/021 - Dorpsstraat 51 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bovengenoemd bezwaarschrift ontvankelijk en 
gegrond.  
Artikel 2 
De leegstandsbelasting aanslagjaar 2018 werd onterecht ingevorderd: er is door betrokkenen geen belasting 
verschuldigd voor aanslagjaar 2018 voor dossier LS/2013/021 - Dorpsstraat 51. 
Artikel 3 
Nieuw zakelijk gerechtigde NV Van Roey Rode, Oostmalsesteenweg 261 te Oostmalle is heffingsplichtig. 
Een vrijstelling van heffing wordt gedurende één jaar volgende op de overdracht van het zakelijk recht 
toegekend; deze kende een einde op 01 maart 2019.  
Artikel 4 

Afschrift van dit besluit wordt per aangetekende zending bezorgd aan alle huidige en voormalige zakelijk 
gerechtigden en de financieel directeur van de gemeente Brecht.  

30. Bezwaar tegen leegstandsheffing - LS/2015/017 - Neervenbaan1 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bovengenoemd bezwaarschrift ontvankelijk en 
gegrond.  
Artikel 2 
De woning wordt op datum van 01 juli 2018 geschrapt uit het gemeentelijk leegstandsregister en maakt 
sedert dan geen voorwerp meer uit van leegstand. 
Artikel 3 
De leegstandsbelasting met kohier nummer 715820003260 werd onterecht ingevorderd: er is geen belasting 
verschuldigd voor aanslagjaar 2018 voor dossier LS/2015/017 - Neervenbaan 1. 
Artikel 4 

Afschrift van dit besluit wordt per aangetekende zending bezorgd aan alle zakelijk gerechtigden en de 
financieel directeur van de gemeente Brecht. 
  

31. Bezwaar tegen leegstandsheffing - LS/2015/049 - Zandstraat 84 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bovengenoemd bezwaarschrift ontvankelijk en 
gegrond.  
Artikel 2 
De woning wordt op datum van 23 juli 2018 geschrapt uit het gemeentelijk leegstandsregister en maakt 
sedert dan geen voorwerp meer uit van leegstand. 
Artikel 3 
De leegstandsbelasting met kohier nummer 715820001240 werd onterecht ingevorderd: er is geen belasting 
verschuldigd voor aanslagjaar 2018 voor dossier LS/2015/049 - Zandstraat 84. 
Artikel 4 

Afschrift van dit besluit wordt per aangetekende zending bezorgd aan alle zakelijk gerechtigden en de 
financieel directeur van de gemeente Brecht.  
  



17 

32. Bezwaar heffing ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid woningen - Dorpsstraat 47 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bovengenoemd bezwaarschrift ontvankelijk en 
gegrond.  
Artikel 2 
De heffing ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid 2018 werd onterecht ingevorderd: er is door betrokkenen 
geen belasting verschuldigd voor aanslagjaar 2018 voor de woning aan Dorpsstraat 47. 
Artikel 3 
Nieuw zakelijk gerechtigde NV Van Roey Rode, Oostmalsesteenweg 261 te Oostmalle is heffingsplichtig. 
Een vrijstelling van heffing wordt gedurende één jaar volgende op de overdracht van het zakelijk recht 
toegekend; deze kende een einde op 01 maart 2019.  
Artikel 4 
Afschrift van dit besluit wordt per aangetekende zending bezorgd aan alle huidige en voormalige zakelijk 
gerechtigden en de financieel directeur van de gemeente Brecht. 

33. Bezwaar heffing ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid woningen - Veldstraat 3 001V 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bovengenoemd bezwaarschrift ontvankelijk, doch 
ongegrond.  
Artikel 2 
De heffing ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid 2018 wordt terecht ingevorderd: er is door betrokkene een 
belasting verschuldigd voor aanslagjaar 2018 voor de woningen aan Veldstraat 3 001V en Veldstraat 53 
004. 
Artikel 3 
Afschrift van dit besluit wordt per aangetekende zending bezorgd aan alle zakelijk gerechtigden en de 
financieel directeur van de gemeente Brecht. 

34. Bezwaar heffing ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid woningen - Schotensteenweg 157 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bovengenoemd bezwaarschrift ontvankelijk, doch 
ongegrond.  
Artikel 2 
De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde van de ongeschikte of onbewoonbare woning. 
Artikel 3 
De houder van het zakelijk recht van de woning kan niet vrijgesteld worden van betaling van de heffing. 
Artikel 4 
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de zakelijk gerechtigde en de financieel directeur van de 
gemeente Brecht. 

35. Bezwaar tegen heffing verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen - VW/2017/001 - 
Egellaan 1 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bovengenoemd bezwaarschrift ontvankelijk en 
gegrond.  
Het college van burgemeester neemt kennis van de verschillende mondelinge en schriftelijke contacten. 
Artikel 2 
Het aanslagbiljet met kohierartikel  71585000307/aanslagjaar 2018 werd onterecht ingevorderd.  
Artikel 3 
Aan de financieel directeur wordt gevraagd om het desbetreffende aanslagbiljet uit het belastingskohier 
(heffing verwaarlozing/aanslagjaar 2018) te verwijderen. 
Artikel 4 

Afschrift van dit besluit wordt per aangetekende zending bezorgd aan alle zakelijk gerechtigden en de 
financieel directeur van de gemeente Brecht. 
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ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

36. Lastvoorwaarden voor het leggen van grasdals in Rommersheide F en E en Bosbesdreef - 
Goedkeuring gunning 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 27 juni 2019, opgesteld door de 
Dienst wegen. 
Artikel 2 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3 
De opdracht “Lastvoorwaarden voor het leggen van grasdals in Rommersheide F en E en Bosbesdreef” 
wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Gebroeders Van 
Den Bogerd, Lage Rooy 15 te 2328 Meerle, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 68.675,00 
excl. btw of € 83.096,75 incl. 21% btw. 
Artikel 4 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek. 

37. Toewijzing POP UP uitbating OC 't Centrum 

Besluit 
Artikel 1 
Kennis te nemen van binnengekomen offertes van: 

 Dhr. Luc Stoffels en Erna Quirijnen 

 Bvba Clarum Visum, met zetel te 2960 Sint Lenaarts, Dorpsstraat 73 vertegenwoordigd door dhr. 
Frank Laenen. 

Deze beide ontvankelijk te verklaren. 
Artikel 2 
Het pop up uitbatingsrecht van de horecazaak van het Ontmoetingscentrum ’t Centrum in Sint-Lenaarts te 
gunnen aan Dhr. Luc Stoffels en Erna Quirijnen. 
Artikel 3 
De concessievergoeding vast te leggen op 500 EUR / maand. 
Artikel 4 
De concessieovereenkomst, na finalisatie, ter ondertekening voor te leggen aan de laureaat van de 
toewijzingsprocedure, Dhr. Luc Stoffels en Erna Quirijnen. 
Artikel 5 
Mevr. Tinne Rombouts de opdracht te geven de gepaste communicatie te doen naar de inschrijvers. 

38. Projectfiches 2019-2023 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de projectfiches. 

39. Afsprakennota - goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de afsprakennota. 

personeel 

40. Intrekking tijdelijke bijkomende aanstellingen deeltijdse arbeider-schoonmaak voor de 
gemeentelijke speelpleinwerking 
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FINANCIËN 

41. Betalingsmandaten - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de betalingsmandaten van 1 juli 2019 tot en met 5 juli 
2019 voor een bedrag van 279 832,85 euro goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

42. Toelage voor dakwerken aan KFC Sint-Job: vraag tot betaling 21% btw in plaats van 6% 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bijkomende subsidie van 2.611,80 euro en de betaling 
van de resterende btw ter waarde van 2.611,80 euro goed.  

43. Weg- en rioleringswerken Poppelaerstraat - Dekheidelaan - doorrekenen kosten derde betaler 
en studie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor de werken in de Poppelaerstraat - 
Dekheidelaan (dossier K-16-014) zowel het subsidieerbare gedeelte van de werken waarvoor de gemeente 
geen beroep op subsidies wenste te doen als de studiekosten ten laste te nemen op het investeringsfonds, 
voor een totaalbedrag van 139.483,69 euro excl. btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de technische dienst, de financiële dienst en Pidpa. 

MENS - BURGERZAKEN 

44. Aanvraag personenlijst 'Leonardusschool' - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om de gevraagde personenlijst te verstrekken 
aan Leonardusschool te Sint-Lenaarts. 
Leonardusschool te Sint-Lenaarts dient in acht te nemen dat zij de verkregen adresgegevens niet mogen 
doorgeven aan derden, de gegevens enkel zullen gebruiken voor het aangevraagde doeleinde en de 
gegevens onmiddellijk zullen vernietigen eens het doeleinde is verstreken.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst burgerzaken voor verdere uitvoering.  

bevolking 

45. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters S.W. 

burgerlijke stand 

46. Plaatsing grafsteen K. CLH - Besluit 

47. Concessie begraafplaatsen VDB.E.M. - Besluit 
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MENS - VRIJE TIJD 

48. Verslag beheersorgaan Kempuseum van 30 april 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag en de uitgebrachte adviezen van 
de Kempuseum van 30 april 2019. 

49. Verslag beheersorgaan Kempuseum van 17 juni 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag en de uitgebrachte adviezen van 
de Kempuseum van 17 juni 2019. 

cultuur 

50. Audiovisuele uitrusting OC 't Centrum 

Besluit 
Artikel 1 
Het college geeft toestemming om deze begeleidingsprocedure voor de aankoop van een technische 
installatie in OC 't Centrum op te starten onder bovenvermelde voorwaarden. 
Artikel 2 
Het college neemt akte van de noodzaak om bovenvermelde voorstellingen van techniek te voorzien door 
huur van technische benodigdheden. 
Artikel 3 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de cultuurdienst, dienst gebouwen en aan de financieel 
directeur. 

jeugd 

51. Aanwerving animator speelplein zomer 2019, in vervanging 

WELZIJN 

52. Verslag raad gezondheid en welzijn d.d. 18 juni 2019 - aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de raad gezondheid en welzijn 
d.d. 18 juni 2019. 
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan dienst welzijn.  

EREDIENSTEN 

53. Kerkraad Sint Willibrordus - Verslag van de kerkraden van 11 maart 2019 en 24 juni 2019 - 
Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de verslagen van de kerkraad van Sint 
Willibrordus van 11 maart 2019 en 24 juni 2019, zonder goedkeuring te geven aan het toegevoegde 
meerjarenplan.  
Artikel 2  
Er dient een overleg te worden gepland met het centraal kerkbestuur. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint Willibrordus. 
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54. Kerkraad Sint-Leonardus - Verslag van de kerkraad van 12 juni 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt louter akte van het verslag van de kerkraad van Sint- 
Leonardus van 12 juni 2019, zonder goedkeuring te geven aan het toegevoegde meerjarenplan. 
Artikel 2 
Er dient een overleg te worden gepland met het centraal kerkbestuur. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Leonardus. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


