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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 30 juli 2019 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Invulling fruitboomgaard: Op welke manier wordt dit beheerd? Is het een optie om in Brecht een groep 
samen te stellen die zich wil bezighouden met het beheer van deze fruitboomgaard? Initiatief nemen vanuit 
groendienst. Op termijn ook dienst toerisme betrekken om te bekijken wat de toeristische mogelijkheden zijn. 
- Haag naast 't Centrum: vraag van buurman om haag te snoeien. Opdracht aan groendienst om kant van 't 
Centrum te snoeien. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

groendienst 

3. Kapvergunning Bergsebaan 12-14 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
1 berk en 2 vogelkers 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. 

4. Kapvergunning Andrélaan 102 

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 Staf Larochelaan 31 

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

gebouwen 

6. GBS De Sleutelbloem Brecht: Vervangen rubber valtegels speeltuigen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft haar goedkeuring aan de offerte van Rubbermagazijn uit 
Nuenen (NL) voor het leveren van de rubberen valtegels voor een bedrag van 6.830,45 euro inclusief btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan dienst gebouwen en aan de financiële dienst. 

7. Gemeentemagazijn Van Pulstraat: Herstelling tanksysteem 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft haar goedkeuring aan de leveringsbon van Keysers Noël 
NV voor de herstelling van het bestaande tanksysteem voor een bedrag van 4 449,78 euro inclusief btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan dienst gebouwen en aan de financieel directeur. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

8. GC2019/48 - Vergunningenregister - Meidoornlaan 19 - Deels opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 Het hoofdgebouw en de aanbouw rechts achteraan gelegen te Meidoornlaan 19 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 5) sectie A 2 X25 worden in het vergunningenregister opgenomen als geacht 
vergund. De veranda links achteraan en de drie vrijstaande bijgebouwen gelegen te Meidoornlaan 19 te 
Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 2 X25 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. 

omgeving 

algemeen 

9. VV2017/7 - Verkavelingen - Oud Geleg 12 - Beroep 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen wenst gehoord te worden en bevestigt naar aanleiding van dit 
beroep uitdrukkelijk het vroeger ingenomen standpunt. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provincie en de dienst omgeving. 

omgevingsvergunningen 

10. OMV2019/163 - Omgevingsvergunning - Brugstraat 148 -  Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek. 
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11. OMV2019/182 - Omgevingsvergunning - Gloriantdreef 17 - Openbaar onderzoek 

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

12. OMV2019/184 - Omgevingsvergunning - Theo Coertjenslaan zn - Openbaar onderzoek 

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

13. OMV2019/209 - Omgevingsvergunning - Bergsebaan 97 -  Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek. 
Het openbaar onderzoek wordt georganiseerd van 9 augustus 2019 tot en met 9 september 2019.  

14. OMV2019/226 - Omgevingsvergunning - Sint Willebrordusstraat  - Openbaar onderzoek 

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

15. OMV2019/104 - Omgevingsvergunning - Sint Lenaartsbaan zn - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor grondwaterwinning in Sint Lenaartsbaan 
te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie C 151 H, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Vlaamse Milieumaatschappij dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van I.G.E.A.N.-milieudienst dienen strikt nageleefd te worden 
en maken integraal deel uit van dit advies. 
- De grondwaterwinning mag de aanwezige beplantingen niet negatief beïnvloeden of aantasten. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 
Milieuvoorwaarden 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
Bijzondere voorwaarden: 
- In afwijking van art. 5.53.2.2 Vlarem II dient de exploitant m.b.t. de grondwaterwinning geen peilbuis te 
plaatsen.  
- In functie van ondergrondse gasopslag zijn verticale boringen dieper dan 100 meter onder de zeespiegel 
niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Fluxys Belgium, c/o Infoworks, Kunstlaan 31, 1040 
Brussel of infoworks@fluxys.com.  
- Ingebruikneming/buitendienststelling grondwaterwinning: Aan de hand van een voorgeschreven 
meldingsformulier moeten elke ingebruikneming of buitendienststelling van een grondwaterwinning gemeld 
worden aan de Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst, zie 
http://www.heffingen.be/formulieren.  
- Grondwaterwinningen en buitendienststellingen: 
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* 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.  

16. OMV2019/124 - Omgevingsvergunning - A. Daenslaan 30 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een gekoppelde woning 
met een bijgebouw in de tuinstrook in A. Daenslaan 30 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie B 618 A3 
en (afd. 4) sectie B 618 C5, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
-de niet strikt noodzakelijke verharding dient beperkt te worden tot 45,5m². 
-Het bijgebouw in de achtertuin mag niet omgevormd worden tot garage, maar kan enkel voorzien worden 
voor berging. (eventuele autobergplaatsen moeten voorzien worden zoals aangeduid op het 
verkavelingsplan plan. (rechts naast de woning)). 
De voorwaarden opgenomen in het advies van 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 +/- 835 m². 
De wilg en de rode beuk achteraan het perceel dienen behouden te blijven. 
Voor het overige zijn er geen bomen aanwezig op het perceel. 
Het betreft hier een enorme wilg met daarnaast een rode beuk die nog verder kan uitgroeien, derhalve legt 
de groendienst hier geen extra aanplant op. 
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 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 min. 5.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-spoelingen 
gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan) met een noodoverloop naar een 
infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk conform 
de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
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 
minimale wandoppervlakte van 6,09 m2 en inhoud van 3.807,5 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. 
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-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Aanleg verhardingen: De verhardingen dienen zoveel mogelijk met waterdoorlatende materialen in 
combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag aangelegd te worden om maximaal infiltratie van 
hemelwater ter plaatse mogelijk te maken. Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra 
watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van toepassing. Enkele voorbeelden  
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de Waterwegwijzer bouwen en verbouwen. 
-Bronbemaling: droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van de werken een droogzuiging 
noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1). Het grondwater dat onttrokken 
wordt moet zoveel mogelijk terug in de grond gebracht worden buiten de onttrekkingszone via een 
infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer. Het water mag 
geen wateroverlast veroorzaken. Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste 
alternatief: lozing op de openbare riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op 
dan mag je enkel lozen op de riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt 
bekomen.) 
Voor elke lozing van bronbemalingswater in de riolering moet een zandvanger geplaatst worden. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de vlarem-wetgeving. 
-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 
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. OMV2019/153 - Omgevingsvergunning - Hanepad 3 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het isoleren, het metselen van een 
nieuwe gevel en het verbouwen van een woning te Hanepad 3, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie 
C 717 C2, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
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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. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade en 
hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

18. OMV2019/161 - Omgevingsvergunning - Brugstraat 202 en 204 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het plaatsen van een lichtreclame te 
Brugstraat 202 - 204 te 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 134 B3, mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden: 
De totale oppervlakte van de publiciteit mag maximaal 6 m² bedragen (voor lichtreclame en 
raamstickers samen). 
De publicatie mag geen belemmering vormen voor de zichtbaarheid en de verkeersveiligheid. 
- 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 
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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19. OMV2019/166 - Omgevingsvergunning - Vaartkant Links zn - advies aan deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beschikt over onvoldoende informatie om een advies te 
formuleren voor het opvullen van een kleiput in Vaartkant Links zn te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie 
D 310 N en (afd. 4) sectie D 314 A. 
Er wordt verzocht een administratieve lus/wijzigingslus toe te passen, zodat de aanvraag vervolledigd wordt 
en de adviesinstanties opnieuw advies kunnen uitbrengen. 
Het college wenst wel alvast mee te geven dat  alle noodzakelijke maatregelen dienen getroffen te worden 
om de hinder voor de omgeving te beperken. 

overdrachten 

20. OMV2019/197 - Melding van overdracht - Molenstraat 100 - aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding van overdracht voor een garage 
inrichting gelegen, Molenstraat 100 te 2960 Brecht, van een vergunning op het kadastraal perceel (afd. 3) 
sectie N 520 V 
Artikel 2  
De vergunningstermijn loopt tot 28 oktober 2033. 

vergunningsregister 

21. GC2019/18 - Vergunningenregister - Bosschaertlaan 44 - Deels opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Het hoofdgebouw met linker aanbouw (deel A) gelegen te Bosschaertlaan 44 te Brecht, kadasternummer 
(afd. 5) sectie B 208 B2 wordt in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. Aanbouwen B, 
C, E (gearceerd deel) en F gelegen te Bosschaertlaan 44 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie B 208 
B2 worden niet in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

22. GC2019/36 - Vergunningenregister - Handelslei 29 - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Het gebouw gelegen te Handelslei 29 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 122 Z5 wordt in het 
vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

23. GC2019/37 - Vergunningenregister - K. Madoudreef 6 - Deels opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De eengezinswoning zoals opgetekend op het kadasterplan van 1974 gelegen te K. Madoudreef 6 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 1) sectie M 20 G7 wordt in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
De overkapping tussen de 2 aanbouwen achteraan en de constructies voor- en achteraan de rechtse 
aanbouw gelegen te K.  Madoudreef 6 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 20 G7 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. 
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24. GC2019/41 - Vergunningenregister - Uniondreef 22 - Weigering tot opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De woning achteraan het perceel en het bijgebouw vooraan het perceel gelegen te Uniondreef 22 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 5) sectie A 35 F15 worden niet in het vergunningenregister opgenomen als geacht 
vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan Franciscus De Beer-Fissers, en aan Agentschap 
Ruimte Vlaanderen. 

25. GC2019/46 - Vergunningenregister - Engelakker 19 - Deels opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Het hoofdgebouw met de linker en achterste aanbouw zoals ze voorkomen op de luchtfoto van 1970 
gelegen te Engelakker 19 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie B 598 T2 wordt in het 
vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. De aanbouw achter de garage/inkom en de twee 
vrijstaande bijgebouwen gelegen te Engelakker 19 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie B 598 T2 
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. 

26. GC2019/47 - Vergunningenregister - Nollekensweg 19 - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De eengezinswoning met aanbouw gelegen te Nollekensweg 19 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 
632 H2 wordt in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

stedenbouwkundige attesten 

27. SA2019/4 - Stedenbouwkundig attest - Baan op Sas 2 51 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om een stedenbouwkundig attest af te leveren voor het 
bouwen van eengezinswoning, open bebouwing en ontbossen in Baan op Sas 2 51 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 2) sectie L 67 N2, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- Bij de inplanting van de woning dienen waardevolle bomen zoveel mogelijk behouden te worden. 
- In de zone voor bijgebouwen kunnen er enkel bergingen en berghokken voorzien worden 
- Max 5% van het perceel mag verhard worden met uitzondering van verhardingen voor opritten en 
toegangen tot de woning en garage. 
- Max 50% van de voortuin mag verhard worden in functie van toegangen en parkeren. De overige 50% van 
de voortuin dient als groene ruimte ingericht te worden. 
- Verhardingen dienen zoveel mogelijk uitgevoerd te worden in waterdoorlatende materialen. Bij het gebruik 
van niet waterdoorlatende materialen dient het hemelwater dat op deze verharding valt af te vloeien naar 
een aanpalende groenstrook op eigen terrein. 
- Grasdals worden gezien als waterdoorlatende verharding en niet als groene ruimte 
- De bepalingen van de gemeentelijke kapverordening dienen strikt nageleefd te worden. Conform de 
gemeentelijke kapverordening (art. 2.2) dient het aanvraagdossier voor het bouwen van een woning 
minimaal volgende stukken te omvatten: 
- een inplantingsplan waarop de aanwezige én de te vellen hoogstambomen worden ingetekend. Het 
inplantingsplan omvat voor elke  hoogstamboom de omtrek op 1m hoogte en de soort, 
- foto’s van de huidige situatie en de hoogstambomen die geveld dienen te worden 
- de motivatienota omvat een paragraaf met de motivatie voor het vellen van de hoogstambomen. 
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28. SA2019/7 - Stedenbouwkundig attest - Schotensteenweg 14 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om een stedenbouwkundig attest af te leveren voor het 
verbouwen van schuur en bakkershuisje en erf in Schotensteenweg 14 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) 
sectie N 305 D , mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- de aanbouw van de schuur met golfplaten dak is niet vergund geacht en kan bijgevolg niet 
gerenoveerd worden en dient van het perceel verwijderd te worden. Dit tenzij er bewijsmateriaal kan 
aangeleverd worden dat de constructie als vergund geacht beschouwd kan worden. Indien dit kan 
aangetoond worden, dan dient het bestaande volume behouden te blijven en mag het niet uitgebreid 
worden.  
- De verbouwingen van de schuur en het bakkershuisje dienen te gebeuren binnen het bestaande vergund 
geachte volume. Gezien de zonevreemdheid kunnen er geen uitbreidingen toegelaten worden. Dit dient 
aangetoond te worden op basis van de aanvraag voor omgevingsvergunning voor de renovatiewerken. 
- Bij de aanvraag voor omgevingsvergunning dient er een plan van de bestaande en nieuwe situatie van het 
volledige perceel/projectgebied toegevoegd te worden wat betreft de verhardingen om een beslissing te 
kunnen nemen of deze ruimtelijk aanvaardbaar zijn. Het spreekt voor zich dat verhardingen de 
erfgoedkenmerken en het karakter van de omgeving niet mogen aantasten. 
- de voorwaarden opgenomen in het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer maken deel uit van het 
stedenbouwkundig attest en dienen strikt nageleefd te worden. 
- de voorwaarden opgenomen in het advies van het Departement Landbouw en Duurzame Visserij maken 
deel uit van het stedenbouwkundig attest en dienen strikt nageleefd te worden. 
- de voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke dienst erfgoed maken deel uit van het 
stedenbouwkundig attest en dienen strikt nageleefd te worden. 

mobiliteit 

29. Tijdelijk politiereglement - Straatfeest: buurtbbq – Ten Colcke – A. Daenslaan op 24 augustus 
2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       van zaterdag 24 augustus 2019 om 10.00 uur tot zondag 25 augustus 2019 om 10.00 uur al het verkeer 
te verbieden in Ten Colcke vanaf huisnummer 9. 
-       De maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten.  
Artikel 2  
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen.  
Artikel 3 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16.03.1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen.  
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

30. Tijdelijk politiereglement - Straatfeest - Prinsstraat op 30 augustus 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       Van vrijdag 30 augustus om 13.00 uur tot zaterdag 31 augustus om 13.00 uur al het verkeer te 
verbieden in de Prinsstraat, het gedeelte tussen de Nieuwstraat en de Dijkstraat. 
-       De maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten.  
Artikel 2  
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen.  
Artikel 3 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16.03.1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen.  
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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. 

31. Tijdelijk politiereglement - Straatfeest – Hendrik Consciencelaan op 31 augustus 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-     op zaterdag 31 augustus 2019 van 13.00 uur tot 23.30 uur al het verkeer te verbieden in de Hendrik 
Consciencelaan, tussen de Braakstraat en de Peter Benoitlaan. 
-     De maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten.  
Artikel 2  
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen.  
Artikel 3 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16.03.1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen.  
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

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 van 5 augustus 2019 tot en met 26 augustus 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Kerkhofstraat 111: parkeerverbod ter hoogte van nr. 
111 voor het plaatsen van vrachtwagen en busje met materiaal inzake dakwerken 
- De aanvrager om van 20 augustus 2019 tot en met 22 augustus 2019 (verlenging) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van AWV Antwerpen  – boringen -  te Brecht, 
Mallebaan en Oostmalsebaan 
- De aanvrager om van 26 augustus tot en met 30 augustus 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Kapelstraat 58A : inname voetpad voor plaatsen van 
ladders  – inname halve rijbaan voor vrachtwagen inzake verbouwingswerken – parkeerverbod aan de 
overkant van de straat. 
- De aanvrager om van maandag 12 augustus tot en met woensdag 14 augustus 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van gerechtsdeurwaarder De Neef te Brecht, 
Brugstraat thv huisnr. 125 – plaatsen van verhuiswagen en ladderlift op fiets- en voetpad 
- De aanvrager om van maandag 2 september 2019 tot en met woensdag 25 september 2019 signalisatie 
aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van De Vlaamse Waterweg te Brecht, Brug 
Sluis 3 – afsluiten voetgangersstrook en fietspad – doorgang brug versperd o.w.v. renovatie brug 
- De aanvrager om op 6 september 2019 (van 13u30 tot 15u30) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Schoolplein – parkeerverbod op de rechterkant van 
de zijtak achter het oude gemeentehuis voor de plaatsing van een Engelse bus 
- De aanvrager om van 29 augustus 2019 tot en met 2 september 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Koningin Fabiolaan thv huisnr. 15 – parkeerverbod 
voor plaatsen van 2 containers 
- De aanvrager om van 29 augustus 2019 tot en met 2 september 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Koningin Fabiolaan thv huisnr. 13 – parkeerverbod 
voor plaatsen van een container 
- De aanvrager om van zaterdag 3 augustus 2019 tot en met maandag 5 augustus 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Ebeslaan, t.h.v. appartement op de hoek met de 
Brugstraat – plaatsen van verhuiswagen en ladderlift op voetpad en deels op de rijbaan 
- De aanvrager om op zaterdag 10 augustus 2019 en zondag 11 augustus 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Handelslei thv huisnr. 21 – plaatsen van 
verhuiswagen op voet- en fietspad 
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lokale economie en landbouw 

33. vzw Pleckske: jaarverslag 2018  - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het jaarverslag 2018 van vzw Pleckske. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de consulente lokale economie. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

personeel 

34. Kennisname vrijwillig ontslag i.f.v. pensionering 

FINANCIËN 

35. 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 72 334,72 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 450,00 euro. 
Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

36. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters V.N. 

burgerlijke stand 

37. Concessie begraafplaatsen A.N. - Besluit 

 

 
Annemie Marnef Eline Peeters 
Algemeen Directeur Burgemeester waarnemend 
 


