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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 16 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 dienst gebouwen: aanvraag uitleen nadars voor éénmalig "50-jaar bestaan" feest voor firma 
Bouwmaterialen Mattheeussen uit Brecht. Dit is geen erkende vereniging of sportclub dus in principe een 
negatief antwoord. Graag standpunt college (zie bijlage). Reglement correct toepassen. 
- Via dienst gebouwen: OC 't Centrum: toog cafetaria: extra aansluitingen voor koffiemachine te maken op 
vraag van uitbater (zie bijlage). OK 
- Via F. Van Looveren: GC Jan vander Noot: worden er inmiddels al stappen ondernomen naar de aankoop 
van een personenliftje aan de buitentrappen van het GC? Dienst gebouwen heeft de situatie bekeken: langs 
1 kant trappen wegdoen en verticale lift, wordt nog verder onderzocht. 
- Via F. Van Looveren: Verzakking aan de vluchtheuvel t.h.v. bakker Meesters, wanneer staat dit op de 
planning? Na te vragen bij TD, werd dit doorgegeven aan AWV? 
- via L. Aerts: klachten onderhoud landbouwwegen op domein De Merel gebied Kempisch landschap, vuile 
zitbanken en overvolle vuilbakken - na te kijken en inventariseren en opnemen in planning 
- via D. De Veuster: braakliggend stuk grond aan Prinsstraat/Nieuwstraat - met bosmaaier kortmaaien door 
technische dienst - brief aan bewoners dat dit eigenlijk geen taak is van de gemeente, doch dat wij dit in 
orde zullen brengen ifv de veiligheid/netheid. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

groendienst 

3. Kapvergunning Gemeenschapslaan 18 

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

wegendienst 

4. Herstelling strooiwagen - Aebi Schmidt met chassisnr. S2B33910 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de pro-forma van W.T.S. Hydraulics , Glasstraat 31, 2170 
Merksem m.b.t. de herstelling van de strooiwagen met chassisnummer S2B33910 voor een bedrag van € 4 
199,11, excl. BTW en werkuren, goed. 
 
 

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen van dinsdag 23 juli 2019 
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5. Werken nutsleidingen - Toelating/Melding 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de uitvoering van volgende werken in 
verband met nutsleidingen: 
- Proximus, Lange Nieuwstraat 106, 2000 Antwerpen voor werken in de Stijn Streuvelslaan, 2960 Brecht 
volgens dossier JMS/346147/N001. 
- Proximus, Lange Nieuwstraat 106, 2000 Antwerpen voor werken te Vaartkant Rechts, 2960 Brecht volgens 
dossier JMS/394200/N001. 
- Telenet N.V.-S.A., Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen voor werken te Heihoefke 4, 2960 Brecht volgens 
dossier AN0319B_25040744_TL indien de werken worden uitgevoerd met een onderboring. 
- Fluvius, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout voor werken in de Kattenhoflaan , 2960 Brecht volgens 
dossier 331531. 
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de bovengenoemde nutsmaatschappij(en) en de dienst mobiliteit. 

6. Weg- en rioleringswerken verkaveling Zandstraat - Verslag werfvergadering d.d. 17 juni 2019 - 
Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de werfvergadering van SB 
Koen Wouters van 17 juni 2019 m.b.t. de weg- en rioleringswerken voor de verkaveling in de Zandstraat. 

7. Weg- en rioleringswerken uitbreiding verkaveling Waterhoeve - Verslag werfvergadering d.d. 
2 juli 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de werfvergadering van 
IGEAN van 2 juli 2019 m.b.t. de weg- en rioleringswerken voor de uitbreiding van de verkaveling 
Waterhoeve. 

8. Verkaveling Kapelakker (VMSW) - Werfverslag 4 d.d. 21 juni 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van werfverslag 4 van 21 juni 2019 met betrekking 
tot de weg- en rioleringswerken voor de verkaveling "Kapelakker". 

9. Verkaveling Kapelakker (VMSW) - Werfverslag 5 d.d. 4 juli 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van werfverslag 5 van 4 juli 2019 met betrekking 
tot de weg- en rioleringswerken voor de verkaveling "Kapelakker". 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen 

10. Project-MER 3206 - Legeheideweg 13 - Terinzagelegging - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de terinzagelegging van het PR-MER 3206. 

omgevingsvergunningen 
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11. OMV2019/150 - Omgevingsvergunning - H. Van Bukentoplaan 57 - Openbaar onderzoek 

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

12. OMV2019/206 - Omgevingsvergunning - Hogeheidelaan 1A - Openbaar onderzoek 

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

13. OMV2019/107 - Omgevingsvergunning - Vaartlaan 23 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor uitvoeren van een complementaire 
functie (kine) en de aanleg van verhardingen in Vaartlaan 23 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 16 
W, 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. 
- Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be 
 

http://www.toegankelijkgebouw.be/
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14. OMV2019/108 - Omgevingsvergunning - Kattenhoflaan 14 en 16 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor aanbrengen van isolatie in 
Kattenhoflaan 14 en 16 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 80 W, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven.  
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be 

15. GC2019/44 - Vergunningenregister - Kerkhofstraat 86 - Deels opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Het hoofdgebouw van circa 5 bij 8 meter en de berging van circa 6 bij 6 meter gelegen te Kerkhofstraat 86 te 
Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 153 D2 worden in het vergunningenregister opgenomen als geacht 
vergund. De aanbouwen tussen het hoofdgebouw en de achtergelegen berging gelegen te Kerkhofstraat 86 
te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 153 D2 worden niet in het vergunningenregister opgenomen als 
geacht vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

16. OMV2019/129 - Omgevingsvergunning - Kerkhofstraat 86 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het isoleren, verbouwen en uitbreiden 
van een gekoppelde woning in Kerkhofstraat 86 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 153 D2, mits 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
De bouwdiepte van de nieuwe aanbouw dient beperkt te worden tot 17m. 
Vrijblijvende geveldelen op de zijdelingse perceelsgrenzen dienen kwalitatief, esthetisch en 
duurzaam afgewerkt 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: 
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-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering: Aangezien de betreffende bouwaanvraag zich 
situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op een zuiveringsinstallatie (centraal 
gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw reglementair te worden aangesloten 
op de bestaande riolering (als dat nog niet zou zijn uitgevoerd). 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een 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 (aangepast op plan) met een 
inhoud van 3279.25 liter. Deze installatie maakt het insijpelen van het opgevangen hemelwater in de grond 
mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Aanleg verhardingen: De verhardingen dienen zoveel mogelijk met waterdoorlatende materialen in 
combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag aangelegd te worden om maximaal infiltratie van 
hemelwater ter plaatse mogelijk te maken. Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra 
watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van toepassing. Enkele voorbeelden  
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de Waterwegwijzer bouwen en verbouwen. 
-Bronbemaling: droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van de werken een droogzuiging 
noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1). Het grondwater dat onttrokken 
wordt moet zoveel mogelijk terug in de grond gebracht worden buiten de onttrekkingszone via een 
infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer. Het water mag 
geen wateroverlast veroorzaken. Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste 
alternatief: lozing op de openbare riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op 
dan mag je enkel lozen op de riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt 
bekomen.) 
Voor elke lozing van bronbemalingswater in de riolering moet een zandvanger geplaatst worden. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de vlarem-wetgeving. 
-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. 
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- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven.  
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

17. OMV2019/136 - Omgevingsvergunning - Heiken 24 en 26 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het regularisering van verharding in 
Heiken 24 en 26 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie B 628 M2, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
Alle openluchtparkeerplaatsen dienen een breedte van minimum 2,5m te hebben. 
De rijrichting omheen het gebouw, moet met pijlen of borden aangegeven worden. 
Eén in- en uitgang van maximaal 7m breedte aan het Heiken is toegelaten.  
Met uitzondering van de in-en uitgang, moet er tegen het Heiken een niet-overrijdbare afsluiting 
geplaatst worden, bijgevolg dient de ca 60m² inheemse haag met een hoogte van 50cm aangeplant te 
worden.  
Er dient een omgevingsvergunning ingediend te worden voor de regularisatie van de garagebox.      
De voorwaarden opgenomen in het advies van het  Agentschap Infrastructuur - Wegen en Verkeer 
dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. (zie bijlage) 
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke dienst Integrale Veiligheid en 
mobiliteit dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
Het advies luidt als volgt: 
De rijrichting omheen het gebouw, moet met pijlen of borden aangegeven worden. 
Eén in- en uitgang van maximaal 7m breedte aan het Heiken is toegelaten. 
Met uitzondering van de in-en uitgang, moet er tegen het Heiken een niet-overrijdbare afsluiting geplaatst 
worden, bijgevolg dient de ca 60m² inheemse haag met een hoogte van 50cm aangeplant 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. 
- 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. 
- het groenscherm dient aangeplant te worden het eerstvolgende plantseizoen na het beëindigen van de in 
de stedenbouwkundige vergunning behandelde werken. De houder van de vergunning dient een borg van 3 
euro/m² groenscherm dat dient aangeplant te worden te stellen. De waarborg wordt terugbetaald na twee 
jaar, waarvan de termijn ingaat op het ogenblik dat de (her)aanplant aan het bestuur aangemeld is en 
wanneer na controle blijkt dat de (her)aanplant zorgvuldig is uitgevoerd. De opgelegde (her)aanplanting 
dient uitgevoerd worden het eerst volgende plantseizoen na het beëindigen van de in de 
stedenbouwkundige vergunning behandelde werken en binnen de geldigheidstermijn van de afgeleverde 
stedenbouwkundige vergunning. Indien de opgelegde (her)aanplant van het groenscherm niet werd 
uitgevoerd binnen deze termijn, wordt de aanvrager aangetekend in gebreke gesteld om de heraanplant 
alsnog binnen het eerstvolgende plantseizoen volgend op het aangetekend schrijven uit te voeren. Indien de 
opgelegde heraanplant niet binnen deze periode wordt uitgevoerd, dan wordt er een proces-verbaal 
opgesteld en de waarborg ingehouden.  
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- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 
- Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be 

18. OMV2019/140 - Omgevingsvergunning - Bosbesdreef zn - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning 
met aangebouwd bijgebouw in  te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 30 S, mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden: 
De bomen die gerooid kunnen worden, werden door de groendienst aangeduid met oranje verf. De 
overige bomen dienen behouden te blijven. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering: Aangezien de betreffende bouwaanvraag zich 
situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op een zuiveringsinstallatie (centraal 
gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw reglementair te worden aangesloten 
op de bestaande riolering (als dat nog niet zou zijn uitgevoerd). 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat met een inhoud van minimaal 1.000 l voor 1 tot 4 inwoners: Een septische put is verplicht 
aan te leggen in het collectief te optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet 
hierop aangesloten worden. In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal gebied of 
collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in dat geval 
wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, het grijs 
water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l / max. 10.000 l 
voorzien van nuttig hergebruik (put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-
spoelingen gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan)  /  (put, pomp en aftappunten 
voor bedrijfstoepassingen, drinkwater voor de dieren, dienstkraan voor kuiswater, etc)  met een 
noodoverloop naar een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen 
regenwater mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
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• 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 2500 liter (min. 1225 liter) en een oppervlakte van 4,32m² (min. 1,80m²). 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. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- Er mag niet geveld of geruimd worden tijdens de standaard schoontijd van 1 april tot en met 30 juni. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 
 
 
 



9 

19. OMV2019/148 - Omgevingsvergunning - Dennenlaan 47 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het slopen van een veranda, het 
rooien van dennen, het verbouwen van een woning, het wijzigen van gevelopeningen, het slopen van een 
bijgebouw en het bouwen van een vrijstaand bijgebouw te Dennenlaan 47 te Brecht, kadasternummer (afd. 
2) sectie L 65 Z20, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
De kroonlijsthoogte van het bijgebouw dient beperkt te worden tot 3m.   
De activiteiten in het bijgebouw dienen zo georganiseerd te worden dat de rust in de omliggende 
tuinen en omgeving gegarandeerd wordt. 
Het bijgebouw mag enkel fungeren als kantoorruimte en garage. Bij het beëindigen van de 
kantoorfunctie, mag het bijgebouw niet ingericht worden als woonruimte. 
Er wordt een heraanplant opgelegd van 5 streekeigen hoogstambomen met plantmaat 16/18. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van 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 van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat: 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, 
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 
wandoppervlakte van 6,66 m2 en inhoud van 2320 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. 
-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. 
-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. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
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- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven.  
- Er mag niet geveld of geruimd worden tijdens de standaard schoontijd van 1 april tot en met 30 juni. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

20. OMV2019/175 - Omgevingsvergunning - Molenheiken 7 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor overwelven van een baangracht en 
aanleg van parkeerplaatsen in Molenheiken 7 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie A 33 F en (afd. 4) 
sectie A 33 H, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van dienst Integrale Veiligheid en Mobiliteit dienen strikt 
nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
- De mindervalidenparkeerplaatsen dienen te voldoen aan de minimale afmetingen en aan de bepalingen 
inzake toegankelijkheid 
- E dient op het perceel van aanvraag bijkomend en op een veilige locatie een fietsenstalplaats (fietsenrek) 
geplaatst worden, voor patiënten en dokters die de praktijk per fiets bereiken.  
- 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 
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. De baangrachtoverwelving dient uitgevoerd te 
worden cfr. de richtlijnen van de wegendienst. 
- Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be 

21. OMV2019/35 - Omgevingsvergunning - Kooldriespark 51 - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor het verbouwen van een woning in 
een gebied voor verblijfsrecreatie in Kooldriespark 51 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie H 329 
L3.  

22. OMV2019/188 - Omgevingsvergunning - Vaartkant Rechts 25 - Melding stopzetting - Aktename 

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

omgevingsmeldingen 

23. OMV2019/211 - Omgevingsmelding - Gloriantdreef 6B -  Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
bronbemaling bij bouwwerken inrichting gelegen te 2960 Brecht, Gloriantdreef 6B, 2960 Brecht, 
kadasternummer (afd. 1) sectie A 329 C15. 
Artikel 2  
Er wordt akte genomen voor onbepaalde duur. 
Artikel 3 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
bijzondere voorwaarden: 
Bronbemaling, droogzuiging van bouwputten en drainering:  
(Het is verboden een bronbemaling te exploiteren als die geheel of gedeeltelijk is gelegen in een 
beschermingszone van het type I of II van grondwaterwinningen, bestemd voor de openbare 
watervoorziening.) 
-De droogzuiging moet voldoen aan art 5.53.3.1 van vlarem II. 
-Het grondwater dat onttrokken wordt moet zoveel mogelijk terug in de grond gebracht worden buiten de 
onttrekkingszone via een infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of 
regenwaterafvoer. Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan lozing op de openbare riolering, 
met een verbod op lozing in de vuilwaterafvoer (DWA) indien gescheiden regenwaterafvoer  (RWA) 
aanwezig. 
-Voor het lozen van volumes hoger dan 10m³/u op de riolering (DWA) is een schriftelijke toestemming van 
Aquafin vereist.  
-De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
-Het grondwater dat onttrokken wordt bij de draineringen alsook bij de bronbemalingen moet, in zoverre dit 
met toepassing van de beste beschikbare technieken mogelijk is, nuttig worden gebruikt. 
-Voor elke lozing van bronbemalingswater in de riolering moet een zandvanger geplaatst worden. 
-Groenschade : 
 Schade ten aanzien van waardevolle bomen in de omgeving dient vermeden te worden. 
 Indien mogelijk enkel droogzuiging buiten droogte en zomerperiode en/of toepassing van retourbemaling  
 (vb druppelbevloeiing). 
 Langdurige droogzuiging tussen de groei (apri-nov) dient vermeden te worden. 
-De nodige maatregelen dienen genomen te worden om hinder (geluid, trillingen, …) te voorkomen. 
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24. OMV2019/213 - Omgevingsmelding - Oude Veldstraat 25 -  Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
bronbemaling bij bouwwerken inrichting gelegen te 2960 Brecht, Oude Veldstraat 25, 2960 Brecht, 
kadasternummer (afd. 3) sectie D 53 T3. 
Artikel 2  
Er wordt akte genomen voor onbepaalde duur. 
Artikel 3 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
bijzondere voorwaarden: 
Bronbemaling, droogzuiging van bouwputten en drainering:  
(Het is verboden een bronbemaling te exploiteren als die geheel of gedeeltelijk is gelegen in een 
beschermingszone van het type I of II van grondwaterwinningen, bestemd voor de openbare 
watervoorziening.) 
-De droogzuiging moet voldoen aan art 5.53.3.1 van vlarem II. 
-Het grondwater dat onttrokken wordt moet zoveel mogelijk terug in de grond gebracht worden buiten de 
onttrekkingszone via een infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of 
regenwaterafvoer. Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan lozing op de openbare riolering, 
met een verbod op lozing in de vuilwaterafvoer (DWA) indien gescheiden regenwaterafvoer  (RWA) 
aanwezig. 
-Voor het lozen van volumes hoger dan 10m³/u op de riolering (DWA) is een schriftelijke toestemming van 
Aquafin vereist.  
-De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
-Het grondwater dat onttrokken wordt bij de draineringen alsook bij de bronbemalingen moet, in zoverre dit 
met toepassing van de beste beschikbare technieken mogelijk is, nuttig worden gebruikt. 
-Voor elke lozing van bronbemalingswater in de riolering moet een zandvanger geplaatst worden. 
-Groenschade : 
 Schade ten aanzien van waardevolle bomen in de omgeving dient vermeden te worden. 
 Indien mogelijk enkel droogzuiging buiten droogte en zomerperiode en/of toepassing van retourbemaling  
 (vb druppelbevloeiing). 
 Langdurige droogzuiging tussen de groei (apri-nov) dient vermeden te worden. 
-De nodige maatregelen dienen genomen te worden om hinder (geluid, trillingen, …) te voorkomen. 

25. OMV2019/202 - Omgevingsmelding - Eendrachtstraat 13 -  Geen aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt geen akte van de omgevingsmelding voor de inrichting 
voor hondentraining en gedragsbegeleiding, inrichting gelegen te 2960 Brecht, Eendrachtstraat 13, 
kadasternummer (afd. 5) sectie A 34 Z5. 

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

26. OMVV 2019/15 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Hogebaan-Kruisbooglaan - 
Openbaar onderzoek 

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

vergunningsregister 

27. GC2017/39 - Vergunningenregister - Egellaan 9 - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De woning, aanbouwen, pergola en vrijstaande garage, zoals te zien op de luchtfoto van 2018, gelegen 
Egellaan 9 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 66 D12) worden in het vergunningenregister 
opgenomen als geacht vergund. 
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Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en aan het Departement Omgeving. 
Artikel 3 
Deze beslissing vervangt de beslissing van 26 februari 2019. 

28. GC2019/8 - Vergunningenregister - Van Bavellaan 64 - Deels opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De woning met uitzondering van de extra dakkapellen en de open afdaken gelegen te Van Bavellaan 64 te 
Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 8 R wordt in het vergunningenregister opgenomen als geacht 
vergund. De garage, de extra dakkapellen en de open afdaken worden niet in het vergunningenregister 
opgenomen als geacht vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvragers, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

29. GC2019/15 - Vergunningenregister - Brasschaatbaan 33 - Deels opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Het hoofdgebouw gelegen te Brasschaatbaan 33 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie A 86 B en (afd. 
1) sectie A 86 C wordt in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. De 4 vrijstaande 
bergingen gelegen te Brasschaatbaan 33 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie A 86 B en (afd. 1) sectie 
A 86 C worden niet in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

30. GC2019/42 - Vergunningenregister - Jos Nuytsdreef 9 - Deels opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Het hoofdgebouw gelegen te Jos Nuytsdreef 9 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 19 Y9 wordt in 
het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. De veranda en de bergingen rechts achteraan en 
links vooraan, gelegen te Jos Nuytsdreef 9 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 19 Y9 worden niet 
in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

integrale veiligheid 

31. Integrale veiligheid – Zomerbar Zingt – Zomerbar Sint-Job-in’t-Goor op 14 augustus 2019 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan Zomerbar om het 
"Zomerbar-Zingt"-evenement  in te richten op woensdag 14 augustus 2019 te Brecht, Smederijstraat 22.  
De inrichter 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. 
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-       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. 
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  
Een afwijking van het sluitingsuur wordt toegestaan tot 02.00 uur.  
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de organisatoren, de lokale politie en de brandweer. 

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 27 en 28 augustus 2019  signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Vaartlaan 17 – inname voet- en fietspad voor het plaatsen van verhuiswagen. 
- De aanvrager om van zaterdag 13 juli 2019 tot en met vrijdag 19 juli 2019 (verlenging)  signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: verkavelaar vertegenwoordigd door Marcel 
De Leeuw  te Brecht, Zandstraat tussen huisnrs. 44 en 48  – aanleg nieuwe straat – afsluiten rijbaan. 
- De aanvrager om van 19 augustus 2019 tot en met 3 september 2019 (1 of 2 werkdagen)  signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Telenet Herentals  te Brecht, Vreugdelaan 
– plaatsen van TV kabels in bermen. 
- De aanvrager om van 19 juli 2019 tot en met 22 juli 2019  signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen 
uit te voeren  te Brecht, Sorbenlaan/Mastboomdreef: plaatsen van container in de berm en deels op de 
rijbaan. 
- De aanvrager om van 18 juli 2019 tot en met 26 juli 2019 (gedurende maximum 2 dagen)  signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Brugstraat 182: inname voetpad voor plaatsen 
stelling – parkeerverbod. 
- De aanvrager om van woensdag 17 juli 2019 tot en met vrijdag 19 juli 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Korte Nieuwstraat thv. 31 – parkeerverbod voor 
plaatsen van container. 
- De aanvrager om van 23 juli 2019 tot en met 25 juli 2019  signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen 
uit te voeren voor rekening van: gemeente Brecht  te Brecht, zijstraat Molenheiken t.h.v. 32 – herstelling 
beton – afsluiten straat. 
- De aanvrager om van 6 augustus 2019 tot en met 9 augustus 2019  signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Proximus ( ref jms 430413)  te Brecht, hoek 
Heihoefke, Oostmalsebaan – aanleggen van telecominfrastructuur. 

33. Tijdelijk politiereglement - Avondmarkt en Kleipikkersfestival – Sint-Lenaarts op 26 juli 2019 - 
aanpassing 

Besluit 
Artikel 1 
Het tijdelijk politiereglement, getroffen op 2 juli 2019, wordt ingetrokken. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om van vrijdag 26 juli 2019 van 14.00 uur tot zaterdag 
27 juli 2019 om 04.00 uur stilstaan en parkeren te verbieden in volgende straten : 
-        het gedeelte van de Dorpsstraat dat gelegen is tussen de Houtstraat en de Hoogstraatsebaan. 
-        het gedeelte van de Houtstraat dat gelegen is tussen de Dorpsstraat en de Leonarduslaan aan de zijde 
van de pare huisnummers. 
-        Het gedeelte van de Kerkstraat dat gelegen is tussen de Pothoek en de Dorpsstraat en op de 
parkeerplaatsen voor de GBS De Schakel. 
-        Het gedeelte van de Processieweg dat gelegen is tussen huisnummer 4 en de Nieuwstraat. 
-        Het gedeelte van de Tuinwijk tussen de Dorpsstraat en de Fruithoflaan. 
-        De parking op de hoek Tuinwijk – Dorpsstraat.  
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Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om van vrijdag 26 juli 2019 om 16.00 uur tot zaterdag 
27 juli 2019 om 04.00 uur alle verkeer te verbieden in volgende straten : 
-         Het gedeelte van de Dorpsstraat dat gelegen is tussen de inrit parking voetbal in de Dorpsstraat en de 
Hoogstraatsebaan. 
-         Het gedeelte van de Kerkstraat dat gelegen is tussen de Pothoek en de Dorpsstraat. 
-         Het gedeelte van de Tuinwijk tussen de Dorpsstraat en Fruithoflaan.  
Artikel 4 
Tijdens de periode vermeld in artikel 2 wordt de Processieweg afgesloten voor alle verkeer tussen 
huisnummer 4 en de Nieuwstraat.  
Artikel 5 
Tijdens de periode vermeld in artikel 2 wordt de enkelrichting in de Processieweg opgeheven door het 
afdekken van de betreffende verkeersborden.  
Artikel 6 
De maatregelen zijn niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten.  
Artikel 7  
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie (horeca - Tinne Verstappen) om de 
signalisatie te plaatsen en te verwijderen.  
Artikel 8 
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 9 
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 - Pop-up: Avondmarkt en kermis - Sint-Lenaarts op 26 en 28 juli 
2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om van vrijdag 26 juli 2019 om 14.00 uur tot zaterdag 
27 juli 2019 om 02.00 uur stilstaan en parkeren te verbieden op de parking voor het Ontmoetingscentrum 
gelegen Dorpsstraat 73 te Sint-Lenaarts.  
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zondag 28 juli 2019 van 12.00 uur tot 24.00 uur 
stilstaan en parkeren te verbieden op de parking voor het Ontmoetingscentrum gelegen Dorpsstraat 73 te 
Sint-Lenaarts.  
Artikel 2 
De maatregelen zijn niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten.  
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 - Dijkrock – Kerkstraat op 7 september 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       van zaterdag 7 september 2019 om 08.00 uur tot zondag 8 september 2019 om 03.00 uur de 
Kerkstraat volledig af te sluiten voor alle verkeer en dit vanaf de Dorpsstraat tot het kruispunt met de 
Pothoek. 
-       gedurende dezelfde periode het parkeren van voertuigen te verbieden langs de rijbaan en op de 
parking voor de gemeentelijke basisschool De Schakel. 
-       De maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten en op de voertuigen 
van de organisatoren.  
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen.  
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Artikel 3 
Tijdens voormelde periode wordt een omleiding ingelegd via de Dorpsstraat - Houtstraat - Bevrijdingsstraat, 
en dit in beide richtingen.  
Artikel 4 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16.03.1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen.  
Artikel 5 
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 - Sint-Job Zomert – Max Wildiersplein op 7 september 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       van vrijdag 6 september 2019 om 08.00 uur tot zondag 8 september 2019 om 12.00 uur alle verkeer te 
verbieden op het Max Wildiersplein tussen de Brugstraat en de Kattenhoflaan en in de Koningin Fabiolalaan. 
-       Van vrijdag 6 september 2019 om 08.00 uur tot zondag 8 september 2019 om 12.00 uur 
eenrichtingsverkeer in te voeren: 

 In de Henri Dunantlei, het gedeelte tussen de Edith Cavelllaan en Gabriel Petitlaan met toegelaten 
rijrichting naar de Gabriel Petitlaan 

 In de Gabriel Petitlaan met toegelaten rijrichting naar de Watertorenstraat 

 B.A. Lambrechtslaan, het gedeelte tussen de Watertorenstraat en Edith Cavelllaan met toegelaten 
rijrichting naar de Edith Cavelllaan 

 Edith Cavelllaan, het gedeelte tussen de B.A. Lambrechtslaan en Henri Dunantlei  
-       van vrijdag 6 september 2019 om 08.00 uur tot zondag 8 september 2019 om 12.00 uur het parkeren 
en stilstaan te verbieden: 

 Op het Max Wildiersplein tussen de Brugstraat en de Kattenhoflaan, in de parkeervakken van het 
Max Wildiersplein tussen de Brugstraat en Kattenhoflaan, in de parkeervakken van de Brugstraat 
tussen het Max Wildiersplein en de eerste woning aan de onpare huisnummers, uitgezonderd 
voertuigen van de organisatoren. 

 In de Watertorenstraat aan beide kanten van de rijbaan. 

 In de B.A. Lambrechtslaan, het gedeelte tussen de Watertorenstraat en Edith Cavelllaan aan de 
linkerkant van de rijbaan 

 In de Edith Cavelllaan, het gedeelte tussen de B.A. Lambrechtslaan en Henri Dunantlei aan de 
linkerkant van de rijbaan 

 In de Edith Cavelllaan, het gedeelte tussen de Henri Dunantlei en A. De Clerckstraat aan beide 
kanten van de rijbaan 

 In de A. De Clerckstraat aan beide kanten van de rijbaan. 

 In de Henri Dunantlei, het gedeelte tussen de Edith Cavelllaan en de Gabriel Petitlaan aan de 
linkerkant van de rijbaan 

 In de Gabriel Petitlaan aan de linkerkant van de rijbaan. 
-       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 
-       Tijdens voormelde periode wordt een omleiding voorzien richting Schilde via de Korte Nieuwstraat, 
Edith Cavelllaan, Henri Dunantlei, Gabrielle Petitlaan en Watertorenstraat. Komende van Schilde wordt de 
omleiding voorzien via de Watertorenstraat, B.A.Lambrechtslaan, Edith Cavelllaan, A. De Clerckstraat en 
Hogebaan. 
Artikel 4 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16.03.1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen.  
Artikel 5 
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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37. Tijdelijk politiereglement - Bevrijdingscolonne Noord op 10 september 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op dinsdag 10 september 2019 van 08.00 uur tot 
11.00 uur parkeren en stilstaan van voertuigen te verbieden in de volgende straten : 
-       Gasthuisstraat tussen kruispunt met N133 (Bethovenstraat) en Biest. 
-       Biest. 
-       Lessiusstraat tussen Biest en De Ring.  
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op dinsdag 10 september 2019 van 08.30 uur tot 
10.30 uur alle verkeer te verbieden in de volgende straten : 
-       Gasthuisstraat tussen kruispunt met N133 (Bethovenstraat) en Biest. 
-       Biest. 
-       Lessiusstraat tussen Biest en De Ring.  
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op dinsdag 10 september 2019 van 09.00 uur tot 
11.30 uur parkeren en stilstaan van voertuigen te verbieden op volgende plaatsen: 
-       Parkeerplaatsen voor het Ontmoetingscentrum Dorpsstraat. 
-       Dwarse parkeervakken in de Dorpsstraat tussen huisnummers 59 en 73. 
-       Kerkstraat tussen de Dorpsstraat en school De Schakel (huisnummer 1). 
-       Dwarse parkeerplaatsen voor school De Schakel in de Kerkstraat.  
Artikel 4 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op dinsdag 10 september 2019 van 10.00 uur tot 
11.30 uur eenrichtingsverkeer in te voeren in de volgende straten: 
-       Dorpsstraat, het gedeelte tussen de Hoogstraatsebaan en Kerkstraat. 
-       Kerkstraat. 
Met toegelaten rijrichting komende van Dorpsstraat in de richting van rondpunt Eester.  
Artikel 5 
Bovenstaande maatregelen zijn niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten. 
Artikel 6 
Een omleiding zal in beide richtingen ingesteld worden via de Bethovenstraat - de rotonde N133 - N115b – 
De Ring – Lessiusstraat. 
Voor wat het eenrichtingsverkeer betreft wordt een omleiding ingesteld via de Eester – Hoogstraatsebaan.  
Artikel 7 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16.03.1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen.  
Artikel 8 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

38. Tijdelijk politiereglement - Overbroek kermis - Sint-Willebrordusstraat op 13-14-15 en 16 
september 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       van dinsdag 10 september 2019 om 16.30 uur tot maandag 16 september 2019 om 24.00 uur het 
parkeren van voertuigen te verbieden op de parking achter de kerk in de Sint-Willebrordusstraat. 
-       Deze maatregel is niet van toepassing op de kermiswagens.  
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       op vrijdag 13 september 2019 van 15.30 uur tot  24.00 uur, op zondag 15 september 2019 van 13.00 
uur tot 22.00 uur en op maandag 16 september 2019 van 13.00 uur tot 22.00 uur alle verkeer van voertuigen 
te verbieden in de Sint-Willebrordusstraat tussen de huisnummers 11 en 22. 
-       Het stilstaan en parkeren van voertuigen is op dezelfde locatie en binnen dezelfde tijdsbestekken, 
eveneens verboden. 
-       Tijdens deze periode enkel plaatselijk verkeer toe te laten in het gedeelte van de Sint-
Willebrordusstraat dat gelegen is tussen het huisnummer 22 en het kruispunt met de Overbroekstraat en in 
het gedeelte van de Sint-Willebrordusstraat dat gelegen is tussen het huisnummer 11 en het kruispunt met 
de Mortelstraat. 
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-       Tijdens deze periode het stilstaan en parkeren te verbieden in de Mortelstraat tussen de Sint-
Willebrordusstraat en huisnummer 2. 
-       Het verkeer om te leiden via de Mortelstraat en Overbroekstraat. 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       op maandag 16 september 2019 tussen 13.00 uur en 16.00 uur bijkomend alle verkeer van voertuigen 
te verbieden in de Sint-Willebrordusstraat tussen de huisnummers 22 en 60. 
-       Het stilstaan en parkeren van voertuigen wordt er dan eveneens verboden. 
Artikel 4 
De maatregelen zijn niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten.  
Artikel 5  
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen.  
Artikel 6 
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 7 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

39. Tijdelijk politiereglement - Whitbread Classic (oldtimer happening) - Gemeenteplaats op 22 
september 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       Van zaterdag 21 september 2019 om 18.00 uur tot zondag 22 september om 22.00 uur parkeerverbod 
in te voeren op de Gemeenteplaats, het gedeelte vanaf het postgebouw tot het zijstraatje naar het 
Schoolplein. 
-       Op zondag 22 september 2019 van 07.00 uur tot 22.00 uur parkeerverbod in te voeren: 

  op de Gemeenteplaats, het gedeelte vanaf de Biest tot aan huisnummer 4 (GB) en het zijstraatje 
naar Schoolplein. 

 Op het Schoolplein en de parkings achter het oude gemeentehuis en zijtak achter Van Hooydonck. 

 Op de parking gelegen van de GBS De Sleutelbloem. 

 de Biest. 

 De Lessiusstraat het gedeelte tussen de Biest en Bristerstraat. 
-       Op zondag 22 september 2019 van 12.00 uur tot 22.00 uur parkeerverbod in te voeren op de ganse 
Gemeenteplaats. 
-       Van zaterdag 21 september 2019 om 18.00 uur tot zondag 22 september 2019 om 22.00 uur alle 
verkeer te verbieden op de Gemeenteplaats, het gedeelte vanaf het postgebouw tot het zijstraatje naar het 
Schoolplein. 
-       Op zondag 22 september 2019 van 07.00 uur tot 22.00 uur alle verkeer te verbieden: 

  op de Gemeenteplaats, het gedeelte tussen de Biest en huisnummer 4 (GB) en het zijstraatje naar 
het Schoolplein. 

 De Biest. 

 De Lessiusstraat vanaf de Biest tot de Bristerstraat. 

 Het Schoolplein. 
-       Op zondag 22 september 2019 van 12.00 uur tot 22.00 uur alle verkeer te verbieden op de ganse 
Gemeenteplaats.  
Artikel 2 
Bovenstaande maatregelen zijn niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten en voor de 
voertuigen die gebonden zijn aan het evenement.  
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen.  
Artikel 4 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16.03.1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen.  
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Artikel 5 
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. 

40. Tijdelijk politiereglement - Groot Brecht met een Hart – Gemeenteplaats op 29 september 
2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       Van zondag 29 september om 08.00 uur tot zondag 29 september om 23.30 uur parkeerverbod in te 
voeren op de ganse Gemeenteplaats en de parking achter het oude gemeentehuis. 
-       Van zondag 29 september 2019 om 09.00 uur tot zondag 29 september 2019 om 23.30 uur alle verkeer 
te verbieden op de ganse Gemeenteplaats en de parking achter het oude gemeentehuis.  
Artikel 2 
Bovenstaande maatregelen zijn niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten en voor de 
voertuigen die gebonden zijn aan het evenement.  
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen.  
Artikel 4 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16.03.1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen.  
Artikel 5 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

lokale economie en landbouw 

41. Opdracht update detailhandelsvisie provincie Antwerpen - goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de opdracht goed aan de provincie Antwerpen voor de 
begeleiding door een detailhandelscoach om te komen tot de update van de bestaande detailhandelsvisie. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de provincie Antwerpen en de financiële dienst. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

42. Kandidaatstelling Verkaveling uitbreiding Waterhoeve - Afwijking aankoop - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen wenst niet af te wijken van de bijzondere 
verkoopsvoorwaarden. 
Artikel 2 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan Igean. 

personeel 

43. Opstart van aanleg werfreserve voor arbeider-schoonmaak (E1-3) 
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FINANCIËN 

44. Betalingsmandaten - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitgaven, zoals vastgelegd in de lijst in bijlage, voor 
een bedrag van 222 321,03 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
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 9 361,75 
euro. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

45. Goedkeuring offerte Cipal BBC2020 Mercurius, CSKassa en digitale verwerking inkomende 
facturen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte GVH/CS004487d voor BBC2020 Mercurius 
van Cipal Schaubroeck nv goed voor 4 jaar, en bestelt de onderdelen in onderstaande tabel. Het college 
gaat akkoord met de verdeling van het budget en facturatie als volgt: 

nummer omschrijving 
bedrag excl 

btw 
budget gemeente (incl 

btw) 
budget ocmw (incl 

btw) 

2.1.1 
instapvergoeding BBC2020 
Professional 

0,00 0,00 0,00 

2.1.2 gebruiksrecht BBC2020 Professional 89.404,22 72.480,00 35.699,11 

2.1.2 koppeling Corilus 4.912,32 0,00 5.943,91 

2.1.3 Themis Merge 0,00 0,00 0,00 

  TOTAAL 94.316,54 72.480,00 41.643,02 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de e-mail van Christa Bex van 8 juli 2019 
waarin bevestigd wordt dat voor koppelingen met de eigen toepassingen (bv neptunus, genius, atlas) geen 
gebruiksrecht meer zal worden aangerekend vanaf BBC2020, ook niet aan de kant van de genoemde 
toepassingen. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte cdh/CS004767c voor CSkassa van Cipal 
Schaubroeck nv goed voor 4 jaar, en bestelt de onderdelen in onderstaande tabel. Het college gaat akkoord 
met de verdeling van het budget en facturatie als volgt: 

nummer omschrijving 
bedrag excl 

btw 
budget gemeente 

(incl btw) 
budget ocmw (incl 

btw) 

  instapvergoeding CSkassa basislicentie 0,00 0,00 0,00 

  
instapvergoeding CSkassa extra licentie 30-
pack 

0,00 0,00 0,00 

  gebruiksrecht CSkassa basislicentie 3.160,32 3.823,99 0,00 

  
gebruiksrecht CSkassa extra licentie 30-
pack 

16.680,96 20.183,96 0,00 

  
Red Hat Enterprise Linux Server, standard 
(1-2 sockets) 

1.470,72 1.779,57 0,00 

  
Opzetten CSkassa op nieuwe, aparte VM 
server 

770,00  931,70  0,00 

  Project management   1.022,00  1,236,62 0,00 

  
Consultancy CSkassa gebruiker (opleiding 5 
gebruikers) 

 917,00  1.109,57  0,00 

  Consultancy integratie BBC   458,50  554,79 0,00 

  Installatie   770,00  931,70 0,00 

  Parametrisatie CSkassa   330,00  399,30 0,00 

  
Opleiding CSkassa ter plaatse basis (mdw 
fin dienst)  

 402,50 487,03 0,00 

  
Koppeling betaalterminal CCV 
instapvergoeding  

 224,72  271,91 0,00 



21 

  Koppeling 6 betaalterminals gebruiksrecht   2.505,60  3.031,78  0,00 

  Administratiekost CCV betaalterminal   486,12  588,21 0,00 

  Installatie en implementatie (5u)   550,00  665,50 0,00 

  TOTAAL   29.748,44 35.995,61 0,00 

Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte GVH/CS004765b voor Digitale verwerking 
inkomende facturen van Cipal Schaubroeck nv goed voor 4 jaar, en bestelt de onderdelen in onderstaande 
tabel. Het college gaat akkoord met de verdeling van het budget en facturatie als volgt: 

nummer omschrijving 
bedrag excl 

btw 
budget gemeente 

(incl btw) 
budget ocmw 

(incl btw) 

  
gebruiksrecht mercurius digitale inkomende 
facturen 7.800 facturen per jaar 

24.679,20 29.861,83 0,00 

  ciPort DFC abonnement 2.456,16 1.991,21 980,74 

  
instapvergoeding mercurius digitale inkomende 
facturen OCMW 

522,60 0,00 632,35 

  
gebruiksrecht mercurius digitale inkomende 
facturen 2.700 facturen per jaar 

8.542,80 0,00 10.336,79 

  opleiding/begeleiding ocmw 917,00 0,00 1.109,57 

  project management ocmw 1.022,00 0,00 1.236,62 

  TOTAAL 38.139,76  31.853,04 14.296,07 

Artikel 4 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financiële dienst en aan de ICT-dienst. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

46. Inschrijving van ambtswege in de bevolkingsregisters K.K. 

47. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - S.L. 

burgerlijke stand 

48. Concessie begraafplaatsen P.DB. - Besluit 

49. Concessie begraafplaatsen F.VDM. - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

cultuur 

50. Lastvoorwaarden voor theatertechnische prestaties Gemeenschapscentrum Brecht - OC 't 
Centrum Sint-Lenaarts - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 2019/012 

Besluit 
Artikel 1 
Het bestek met nr. 2019/012 van 15 juli 2019 en de raming voor de opdracht “Lastvoorwaarden voor 
theatertechnische prestaties Gemeenschapscentrum Brecht - OC 't Centrum Sint-Lenaarts”, opgesteld door 
de Dienst Vrije Tijd, worden goedgekeurd.  
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De 
raming bedraagt € 92.561,96 excl. btw of € 111.999,96 incl. 21% btw. 
Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
Artikel 3 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget 2019 op budgetcode 2019/6157019/7/0705. 
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jeugd 

51. Aanpassing contracten animatoren speelplein zomer 2019  

EREDIENSTEN 

52. Kerkraad Sint Michiel - Verslag van de kerkraad van 19 juni 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de kerkraad van Sint Michiel 
van 19 juni 2019.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint Michiel. 
 

 
Els Eelen Sven Deckers 
Algemeen Directeur wnd. Burgemeester 
 


