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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 9 juli 2019 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Via coördinator infrastructuur: "Brechtse natuur en volkstuintjes" willen graag boomstammen voor het 
bouwen van een vogelverblijf (zie bijlage). CBS: Het college wenst hier niet aan mee te werken gezien de 
volkstuintjes ook niet vergund is. 
- Via melding 225 website: Zandstraat: onderhoud grasbermen - gracht stuk (zie bijlage). Wordt onderzocht 
wie dit heeft gedaan, vermoedelijk de provincie.  Nadien zal de herstelling uitgeklaard worden. 
- Via melding 223 website: Miksehoeve: kapotte draad hondenweide (zie bijlage). Wordt deze week hersteld. 
- Via L. Aerts: werd inmiddels het nodige gedaan om de keuken van OC 't Centrum in te richten als 
leskeuken, t.t.z. is het nodige keukengerei ter beschikking? Kan dit wellicht ook doorgesproken worden met 
KVLV Sint-Lenaarts? 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

groendienst 

3. Kapvergunning Kastanjelaan 32 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien 1 
den. 
Uit de Amerikaanse eik mag enkel het dode hout verwijderd worden. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 

4. Kapvergunning Albatrosdreef 39 

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

5. Kapvergunning Rode Kruislaan 14 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
1 tamme kastanje zonder heraanplant.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 
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6. Kapvergunning Kerkhofstraat 77 

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

7. Kapvergunning Kerkhofstraat 75 

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

8. Kapvergunning Gasthuisstraat 37 

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

9. Intrekking kapvergunning Mieksebaan 139 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen trekt de goedkeuring van de kapvergunning KT 2019-70 in en 
geeft toelating om de (eventuele) aanmaningen tot betaling stop te zetten.                     
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de groendienst en de 
aanvrager. 

10. Teruggave borg kapvergunning Kortelaan 1 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het advies van de groendienst met betrekking 
tot hogervermelde kapvergunning. 
Aan de financieel directeur van de gemeente wordt de opdracht gegeven om de borgsom (€ 300) volledig 
terug te betalen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de groendienst en de 
aanvrager. 
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11. Teruggave borg kapvergunning Boschaertlaan 60 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het advies van de groendienst met betrekking 
tot hogervermelde kapvergunning. 
Aan de financieel directeur van de gemeente wordt de opdracht gegeven om de borgsom (€ 150) volledig 
terug te betalen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de groendienst en de 
aanvrager. 

wegendienst 

12. Weg- en rioleringswerken Poppelaerstraat - Vorderingsstaat nr. 5 - d.d. 20 juni 2019 - 
Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van vorderingsstaat nr. 5 van Studieburo 
Schillebeeckx van 20 juni 2019 m.b.t. de weg- en rioleringswerken in de Poppelaerstraat en de 
Dekheidelaan. 

gebouwen 

13. Ontmoetingscentrum Sint Lenaarts Van Roey NV - vorderingsstaat nr. 14 van 31 mei 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de vorderingsstaat nr. 14 van d.d. 31 mei 2019 
van het ontmoetingscentrum Sint-Lenaarts voor een bedrag van 23 780,27 euro exclusief btw.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan dienst gebouwen en de financiële dienst. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

omgevingsvergunningen 

14. OMV2019/162 - Omgevingsvergunning - Bevrijdingsstraat 33 - Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt de organisatie van het openbaar onderzoek voor 
bovenstaande aanvraag.  

15. OMV2019/179 - Omgevingsvergunning - Brasschaatbaan 45 - Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt de organisatie van het openbaar onderzoek. 

16. OMV2019/181 - omgevingsvergunning - Drie Meisjeslaan 6 - Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek. 
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17. OMV2019/187 - Omgevingsvergunning - Leerlooiersweg zn - Openbaar onderzoek 

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

18. OMV2019/87 - Omgevingsvergunning - Papbosstraat zn - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor de exploitatie van een 
grondwaterwinning in Papbosstraat zn te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie C 263 C aan Mathieu 
Ooms VOF gevestigd te Putseweg 15 te 4641 RN Ossendrecht mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden:  
Milieuvoorwaarden 
- De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
Bijzondere voorwaarden: 
- 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. 
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.   

19. OMV2019/111 - Omgevingsvergunning - Baan op Sas 2 3B -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een woning en 
bijgebouw in Baan op Sas 2 3B te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 91 K, mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden: 
-het stukje van het terras aan het bijgebouw dat zich bevindt in de bufferzone mag niet uitgevoerd 
worden. 
-achteraan op het perceel dient er een bufferzone met een diepte van 10m voorzien te worden en 
aangeplant te worden met hoogstammig groen. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Dienst Integraal Waterbeleid 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: 
Het perceel is gelegen in woongebied en heeft een oppervlakte van 997 m². 
Achteraan het perceel in de bufferzone staan 2 grote inlandse eiken die behouden moeten blijven. 
Dit gedeelte van de tuin mag niet opgehoogd worden, want dit zou nefast zijn voor de bomen. 
Achteraan het perceel dient een bufferzone van 10 m diep aangeplant te worden. 
Vooraan het perceel staan 3 inlandse eiken die behouden moeten blijven. 
Alle inlandse eiken,(5) die behouden dienen te blijven werden aangeduid met oranje verf (zie foto’s). 
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. 
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-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken. (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat met een inhoud van minimaal 1.000 l voor 1 tot 4 inwoners: 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 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. 
Het bijgebouw dient mee aangesloten te worden of de hemelwaterput. 
• 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 4810 liter (min. 4400 liter) en een oppervlakte van 8,34m² (min. 7,04m²). 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. 
-Grachten: Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
-Respecteren erfdienstbaarheidszone waterlopen: Het perceel is langs de achterzijde palend aan De 
Vraagstraat gelegen langsheen de Heidebeek, een geklasseerde waterloop van 2de categorie. Een 
erfdienstbaarheidszone conform het advies van de waterbeheerder, provinciale dienst DIW, moet worden 
nageleefd. 
Natuurtoets: Groenscherm van 10 meter aan te leggen als buffer voor het achterliggend bos en tevens 
beschermd landschap De Brechtse Heide, conform de verkaveling. 
- 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 
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levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- Er mag niet geveld of geruimd worden tijdens de standaard schoontijd van 1 april tot en met 30 juni. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

20. OMV2019/115 - Omgevingsvergunning - Het Lindeken 7 en 9 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een tweewoonst in Het 
Lindeken 7 en 9 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie C 780/2 F en (afd. 3) sectie C 780/2 G, mits 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- de niet strikt noodzakelijke verhardingen dienen aangepast te worden. Voor Het Lindeken 7 
bedraagt de niet strikt noodzakelijke verharding maximaal 21,8m² en voor Het Lindeken 9 bedraagt 
deze 19,5m². 
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: 
-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 10.000 l per woning 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 
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infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk conform 
de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
De hemelwaterafvoer van het bijgebouw dient mee te worden aangesloten op de regenwaterput. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: per woning een infiltratiezone (conform het 
plan) met een minimale wandoppervlakte van resp. (L) 10,32m2 en 5.200 l en (R) 11,20 m2 / 5.600l m2. 
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. 
-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. 
-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”) 
- 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 
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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. 

21. OMV2019/122 - Omgevingsvergunning - Schoolstraat 13 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het aanleggen van een zwembad in 
Schoolstraat 13 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 449 S2, 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.  
- 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. 
- 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. 

22. OMV2019/135 - Omgevingsvergunning - Vinkenboslaan 9 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het slopen van een garage en het 
bouwen van een tuinberging in Vinkenboslaan 9 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 24 M4, 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 
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 
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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. 
De hemelwaterafvoer van het bijgebouw dient mee te worden aangesloten op de regenwaterput. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
een oppervlakte van 2,40m² (min. 0,096m²) en een inhoud van 60 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. 
- 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. 
- 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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23. OMV2019/146 - Omgevingsvergunning - Houtstraat 19 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het schilderen van de voorgevel en 
het plaatsen van isolatie en crépi tegen de achtergevel en de aanbouw te Houtstraat 19, 2960 Brecht, 
kadasternummer (afd. 4) sectie D 341 T, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- 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”) 
- 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. 

24. OMV2019/92 - Omgevingsvergunning - Uniondreef 2 - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor het oprichten van een halfopen 
eengezinswoning in Uniondreef 2 2960 Brecht te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 35 V14. 

25. OMV2019/142 - Omgevingsvergunning - Heihoefke 1 - Voorwaardelijk gunstig advies 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig advies aan de Vlaamse overheid voor het 
plaatsen van een pyloon voor telecommunicatie in Oostmalsebaan 1 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) 
sectie D 680 K met aanvrager namens ORANGE BELGIUM NV, gevestigd te Bourgetlaan 3 te 1140 Evere, 
mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Fluxys dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Dienst Luchtvaart - FOD Mobiliteit en Vervoer dienen strikt 
nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van ELIA Noord dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
- De zendantennes dient te worden geëxploiteerd in conformiteit met de voorzorgnormen vervat in Vlarem-II. 
- De  afwatering  van  de  fundering  dient volledig op het perceel van aanvraag te gebeuren. 
- 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 
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 
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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. 

omgevingsmeldingen 

26. OMV2019/189 - Omgevingsmelding - Vaartkant Rechts 26+ - Aktename melding 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
het drogen van diverse soorten veevoeders inrichting gelegen te 2960 Brecht, Vaartkant Rechts 26+, 
kadasternummer (afd. 4) sectie C 306 S .  
Artikel 2  
Er wordt akte genomen voor onbepaalde duur. 
Artikel 3 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
bijzondere voorwaarden: 
-Plaatsen van een KWS (koolwaterstof)-afscheider als maatregel tegen mogelijke 
waterverontreiniging:  Bedrijfsafvalwaters, afvalwater afkomstig van een tankpiste of voertuigenwasplaats, 
potentieel verontreinigd hemelwater afkomstig van bedrijfsverharding en/of parking mag slechts geloosd 
worden na behandeling van een kws-afcheider (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. 
-Keuringsattest: De exploitant dient binnen een keuringsattest te bezorgen mbt de mazouttank(en), waaruit 
blijkt dat deze houder beschikt over een groen label en kan worden geëxploiteerd.  

27. OMV2019/193 - Omgevingsmelding - Watersniplaan 8 - Aktename melding 
stedenbouwkundige handelingen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend voor het bouwen van een 
tuinhuis met overdekt terras, voor een perceel gelegen te Watersniplaan 8, 2960 Brecht, kadasternummer 
(afd. 1) sectie M 4 Y.  
Artikel 2 
De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de 
meldingsakte.   
Artikel 3 
De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:  
De hoogte van de berging en het overdekt terras dienen beperkt te worden tot 3m ten opzichte van het 
maaiveld. 

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

28. OMVV 2019/14 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Hogebaan 33 - Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt de organisatie van het openbaar onderzoek voor 
bovenvermeld dossier. 
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29. OMVV 2019/16 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Hoogstraatsebaan 43 - Openbaar 
onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt de organisatie van het openbaar onderzoek voor 
bovenvermelde aanvraag. 

30. OMVV 2019/10 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Rommersheide F 4 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden voor het afsplitsen van 1 lot voor open bebouwing in Rommersheide F 4 te Brecht, kadasternummer 
(afd. 1) sectie A 330 W2, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- de stedenbouwkundige voorschriften gevoegd bij het BPA “woongebied met recreatief karakter” 
moeten stipt nageleefd worden. 
- De vijver dient te worden gedempt. Deze verkavelingsvergunning omvat de stedenbouwkundige 
vergunning voor het dempen. Deze verkavelingsvergunning omvat geen stedenbouwkundige 
vergunning voor andere wijzigingen aan het terreinprofiel. 
- Lot 2 is reeds bebouwd en wordt uitgesloten uit de verkaveling.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Pidpa Riolering dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Pidpa drinkwater dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van PROXIMUS dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Eandis System Operator dienen strikt nageleefd te worden 
en maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
Naleving waterrichtlijnen : 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden 
-Gemeenteraadsbesluit 11 juni 2015 houdende reglement voor aanleg rioleringsinfrastructuur in 
ontwikkelingen 
-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 http://www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen). 
Watermaatregelen:  
-Aanleggen gescheiden riolering voor RWA en DWA conform richtlijnen en code van goede praktijk voor 
rioleringssystemen (DWA= droogweer of vuilwaterafvoer / RWA=  regenwaterafvoer). 
[http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/code-goede-praktijk-rioleringssystemen] 
-Aanleggen collectieve infiltratievoorzieningen, met een noodoverlaat naar een grachtenstelsel. Hemelwater 
zoveel mogelijk ter plaatse houden door middel van baangrachten en infiltratiezones te berekenen aan een 
volume van 25l/m2 en een oppervlakte van 1m/25m2, hetzij de oppervlakte van de verhardingen in rekening 
te brengen + 80m2 per ontworpen woning. 
[http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Vergunning/Vergunningnodig/Hemelwater] 
-Respecten richtlijnen van CIW voor overstromingsveilig bouwen en wonen. 
[http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/watertoets/overstromingsveilig-bouwen-en-onen]  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies: 
De percelen zijn gelegen in woongebied met recreatief karakter en hebben elk een oppervlakte van 784 m². 
Beide percelen zijn bebost met grove dennen, vooraan het perceel, Rommersheide F4, groeit een scherm van 
leilindes. 
De latere stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een woning dient terug overgemaakt te worden 
aan de groendienst voor advies.  
- alle nutsleidingen, waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, t.v. distributie en telefoon, of 
eventuele aanpassingen aan reeds bestaande nutsleidingen nodig voor de realisatie van deze verkaveling 
zijn volledig ten laste van de verkavelaar. 
- De verkavelaar heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de 
distributienetbeheerder Iveka voor elektriciteit en aardgas, inzake distributie van elektriciteit en gas naar en 
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in verkavelingen strikt na te leven. Kopie van deze reglementen wordt in bijlage toegevoegd. Deze teksten 
zijn eveneens raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via www.iveka.be. 
- de passende signalisatie bij hydranten op de waterleiding dient door de verkavelaar geplaatst worden. Voor 
meer informatie kan er contact opgenomen worden met de Brandweer op het nummer 03/313.97.11.  
- Indien er verlichting wordt voorzien, dan kunnen enkel de standaardarmaturen zoals goedgekeurd door het 
college van burgemeester en schepenen , gebruikt worden. Voor meer informatie kan er contact opgenomen 
worden met Eandis, op het nummer 09/263.24.62 of dossieradministratie.kempen@eandis.be.  
- Naleving volgende richtlijnen : 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden 
-Gemeenteraadsbesluit 11 juni 2015 houdende reglement voor aanleg rioleringsinfrastructuur in 
ontwikkelingen 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit 
(zie http://www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen). 
- Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden.   
- Het kappen van bomen op de loten i.f.v. bebouwing dient opgenomen te worden in de stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag voor de bebouwing. 
- bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- wanneer voor een lot van de verkaveling is overgegaan tot registratie van de verkoop, de verhuring voor 
meer dan negen jaar, of de vestiging van erfpacht of opstalrecht wordt aan de gemeente een attest 
overgemaakt met het lotnummer, de datum van dergelijke registratie en naam en adres van de koper, 
huurder, houder van opstalrecht of erfpacht. 
- de percelen kunnen niet als bouwgrond verkocht worden en er zullen geen bouwvergunningen verleend 
worden alvorens aan deze voorwaarden voldaan is. 

duurzame ontwikkeling 

31. Opstart werkgroep duurzaam cateringmateriaal 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 
februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen dat wegwerpbekers en eenmalige drankverpakkingen voor eigen werking 
verbiedt.  
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 
februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen dat wegwerpbekers en eenmalige drankverpakkingen op eigen 
evenementen verbiedt.  
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om een gemeentelijke werkgroep op te 
starten rond duurzaam cateringmateriaal. 

mobiliteit 

32. 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 28 juli 2019 van 16.00 uur tot 20.00 uur signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Houtstraat 19: parkeerverbod langs beide kanten 
van de rijbaan voor het plaatsen van een mobiele frietkraam op de rijbaan. 
- De aanvrager om van dinsdag 16 juli 2019 tot en met donderdag 18 juli 2019  signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Pidpa  – boringen  te Brecht, Mieksebaan, 
Albatrosdreef, Rommersheide, Mieksebaan 
- De aanvrager om van 5 augustus 2019 tot en met 30 september 2019 (verlenging)  signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren  te St.Lenaarts, Hoogstraatsebaan t.h.v. huisnr. 38  - 
parkeerverbod inzake bouw van 2 woningen. 
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- De aanvrager om van 9 juli 2019 tot en met 22 december 2019  signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Pothoek – wegen- en rioleringswerken – 
parkeerverbod voor 30 meter aan beide kanten van de insteekweg voor het indraaien van vrachtwagens. 
- De aanvrager om van 6 augustus 2019 tot en met 19 augustus 2019 of van 19 augustus 2019 tot en met 
23 augustus 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Pidpa 
Hidrorio te Brecht, Eikenlei 121 – DWA en RWA koppelen en aansluiten op de riolering – inname fietspad en 
deel rijbaan. 
- De aanvrager om op zondag 14 juli 2019 (van 06.00 uur tot 08.00 uur)  signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren  te Brecht, Veldstraat aan de overkant van huisnummer 8  – 
parkeerverbod voor het plaatsen van ladderlift en verhuiswagen. 

33. Tijdelijk politiereglement - feestmarkt - Max Wildiersplein op 3 augustus 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       Op zaterdag 3 augustus 2019 van 14.00 uur tot 22.00 uur stilstaan en parkeren te verbieden op het 
Max Wildiersplein. 
-       Op zaterdag 3 augustus 2019 van 14.00 uur tot 22.00 uur het kruispunt Koningin Fabiolalaan – Max 
Wildiersplein af te sluiten voor het verkeer. 
-       De maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten en marktwagens.  
Artikel 2 
De gemeentelijke diensten zullen instaan voor het plaatsen en verwijderen van de signalisatie. 
De organisatie zal instaan voor het plaatsen en verwijderen van de afsluiting aan de Koningin Fabiolalaan.  
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. 

34. Tijdelijk politiereglement - Chirofeesten – Tilburgbaan op 10 en 11 augustus 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       Van zaterdag 10 augustus 2019 om 16.00 uur tot maandag 12 augustus 2019 om 04.00 uur 
eenrichtingsverkeer in te voeren in het gedeelte van de Tilburgbaan waartegen het chiropleintje gelegen is 
(Tilburgbaan 39). Het verkeer wordt toegelaten vanuit de Eyndovensteenweg in de richting van de 
Tilburgbaan en Vaartdijk. 
-       De maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten en fietsers en 
bromfietsen klasse A. 
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 - wielerwedstrijden - wielertoeristen op 14 augustus 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op woensdag 14 augustus 2019 van 18.00 uur tot 
21.00 uur stilstaan en parkeren te verbieden in volgende straten : 
-       in het gedeelte van de Veldstraat dat gelegen is tussen de Sint-Lenaartsebaan en de Hofstraat. 
-       De Hofstraat. 
-       De Biest. 
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-       Het gedeelte van de Lessiusstraat gelegen tussen de Biest en de Broeckhovenstraat. 
-       Het gedeelte van de Broeckhovenstraat gelegen tussen de Lessiusstraat en de Lege Weg. 
-       Het gedeelte van de Lege Weg gelegen tussen de Broeckhovenstraat en de Sint-Lenaartsebaan. 
-       Het gedeelte van de Sint-Lenaartsebaan gelegen tussen de Lege Weg en de Veldstraat.  
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op woensdag 14 augustus 2019 vanaf 19.00 uur tot 
21.00 uur verkeer enkel toe te laten in de richting die door de renners wordt gevolgd.  Het verkeer komende 
uit de richting van Hoogstraten – Sint-Lenaarts en rijdende in de richting van Antwerpen zal omgeleid 
worden via de Lessiusstraat – De Ring – Bethovenstraat.  
Artikel 3 
De maatregelen zijn niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten.  
Artikel 4  
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie (WTC Mastentop) om de signalisatie te 
plaatsen en te verwijderen.  
Artikel 5 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16.03.1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen.  
Artikel 6 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

36. Tijdelijk politiereglement - Evenement 50-jarig bestaan L. Mattheeussen bvba - Molenstraat op 
17 augustus 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zaterdag 17 augustus 2019: 
-       Van 08.00 uur tot 23.30 uur stilstaan en parkeren te verbieden in de Molenstraat vanaf huisnummer 2 
tot het kruispunt Molenstraat/Gasthuisstraat, aan beide kanten van de rijbaan, uitgezonderd bezoekers. 
-       Van 10.00 uur tot 23.30 uur alle verkeer te verbieden in de Molenstraat vanaf huisnummer 2 tot het 
kruispunt Molenstraat/Gasthuisstraat en in de Laarweg, uitgezonderd bezoekers en bewoners. 
-       Van 10.00 uur tot 23.30 uur eenrichtingsverkeer in te voeren in de Molenstraat vanaf huisnummer 2 tot 
het kruispunt Molenstraat/Gasthuisstraat met toegelaten rijrichting komende van de Venusstraat in de 
richting van de Molenstraat/Gasthuisstraat. 
-       Van 10.00 uur tot 23.30 uur parkeren van bezoekers toe te laten op de rijbaan en fietspad aan de even 
kant van het afgesloten gedeelte Molenstraat. 
-       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. 
De inrichters moeten zelf instaan voor het ordelijk verloop van het autoverkeer en het gebruik van de 
parking. Ook moeten zij een bord voorzien dat de handelaars bereikbaar blijven. 
Om 23.30 uur moet de organisatie er op toezien dat de rijbaan terug vrij is en voertuigen op een 
reglementaire manier parkeren. 
De bewoners moeten per brief minstens een week voordien in kennis gesteld worden van deze 
maatregelen.  
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. 
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ORGANISATIE EN PERSONEEL 

personeel 

37. Aanstelling consulent publieks- en projectwerking bibliotheek 

38. Aanleg werfreserve consulent publieks- en projectwerking bibliotheek (B1-3) 

FINANCIËN 

39. Betalingsmandaten - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de betalingsmandaten van 8 juli 2019 tot en met 12 juli 
2019 voor een bedrag van 80 438,93 euro goed. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst van de nog terug te betalen waarborgen naar 
aanleiding van afgehandelde kapvergunningen en/of bouwdossiers goed, voor een bedrag van 720,00 euro.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

40. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - C.C. 

41. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - A.C. 

42. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - K.R. 

43. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - G.Y. 

44. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - K.H. 

45. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - P.V. 

46. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - H.F. 

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

48. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - C.I. 

burgerlijke stand 

49. Concessie begraafplaatsen W.IRM - Besluit 
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MENS - VRIJE TIJD 

erfgoed 

50. Nota ID 11754 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester neemt akte van de archeologienota met identificatienummer 11754 
en onderwerp Vooronderzoek Brecht Oostmalsebaan 88a. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst erfgoed voor verdere verwerking. 

jeugd 

51. Verslag jeugdraad van 27 maart 2019 – Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag en de uitgebrachte adviezen van 
de jeugdraad van 27 maart 2019. 

52. Verslag jeugdraad van 27 juni 2019 – Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag en de uitgebrachte adviezen van 
de jeugdraad van 27 juni 2019. 
 

 
Els Eelen Sven Deckers 
Algemeen Directeur wnd. Burgemeester 
 


