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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 20 augustus 2019 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

groendienst 

2. Kapvergunning Dremelheidebaan 5 

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

3. Kapvergunning Venlaan 15 

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

4. Kapvergunning Rommersheide J2 

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

5. Kapvergunning Vorsenkwaak 1 

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

6. Teruggave borg stedenbouwkundige vergunning Hoefijzerdreef 6 (lot 1) 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het advies van de groendienst met betrekking 
tot hogervermelde stedenbouwkundige vergunning. 

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen van dinsdag 27 augustus 2019 
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Aan de financieel directeur van de gemeente wordt de opdracht gegeven om de borgsom volledig terug te 
betalen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de groendienst en de 
aanvrager. 

wegendienst 

7. Weg- en rioleringswerken verkaveling Zandstraat - Verslag werfvergadering d.d. 12 augustus 
2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de werfvergadering van SB 
Koen Wouters van 12 augustus 2019 m.b.t. de weg- en rioleringswerken voor de verkaveling in de 
Zandstraat. 

8. Verkaveling Pothoek (VMSW) - Werfverslag d.d. 12 augustus 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het werfverslag van 12 augustus 2019 met 
betrekking tot de weg- en rioleringswerken voor de verkaveling in de Pothoek. 

9. 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 te Rommersheide, 2960 Brecht volgens 
dossier JMS/433509/N001. 
- Telenet, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen voor werken te Sint Lenaartsbaan 5, 2960 Brecht volgens 
dossier 25041318. 
- Fluvius, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout voor werken in de Bosstraat, 2960 Brecht volgens dossier 
332603. 
- Fluvius, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout voor werken in de Gasthuisstraat, 2960 Brecht volgens 
dossier 323764. 
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de bovengenoemde nutsmaatschappij(en) en de dienst mobiliteit. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen 

10. Splitsing - Ringlaan ZN - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft zijn goedkeuring aan de splitsing van een vergunde 
handelsruimte met 2 units voor de neerlegging tussen de minuten van een handelshuurovereenkomst, 
gelegen te Brecht, Ringlaan ZN , kadastraal bekend als 3de afdeling, sectie D, nr(s) 738M volgens het 
opmetingsplan van landmeter Palmers-Stokmans, opgemaakt te Wuustwezel op 27 mei 2019. 
Er wordt uitdrukkelijk gecommuniceerd, dat indien er wijzigingen aan de huidige situatie optreden, de hele 
site in zijn geheel bekeken zal worden ifv mobiliteit en draagkracht van de omgeving. 
Artikel 2 
Uittreksel van dit collegepunt wordt bezorgd aan notaris Luc Bracke, Eikenlei 1, 2960 Brecht. 
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11. Splitsing - Molenstraat - P. Verbernelaan - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert de splitsing van de percelen gelegen achter de 
woningen te P. Verbernelaan 45 tem 47, volgens het opmetingsplan van landmeter-expert Frans Rombaut, 
opgemaakt te Wuustwezel op 18 maart 2019, toegevoegd aan de aangetekende zending van notaris Marnix 
De Sadeleer, Gasthuisstraat 27, 2960 Brecht , met betrekking tot de afsplitsing van de 5 loten van de 
percelen gelegen tussen P. Verbernelaan en buurtwerg 127 te Brecht, kadastraal bekend als 3de afdeling, 
sectie C, nr(s) 682m en 682r. 
De voorgestelde splitsing is in strijd met de goede ruimtelijke ordening en de voorschriften van het 
woonuitbreidingsgebied 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen merkt op dat de splitsing van een onbebouwd perceel gelegen 
te P. Verbernelaan ZN, kadastraal bekend als 3de afdeling, sectie C, nr(s) 682m en 682r volgens delingplan 
opgemaakt door landmeter-expert Frans Rombaut, opgemaakt te Wuustwezel op 18 maart 2019, opnieuw 
vergunningsplichtig (verkavelingsplichtig) geworden is. 
Door het vernietigingsarrest werd de definitie van verkavelen met terugwerkende kracht aangepast, 
waardoor voorliggende aanvraag waarbij de tuinzone wordt afgesplitst niet meer mogelijk is via notariële 
splitsing, maar via een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden dient te gebeuren. 
En dat de nieuwe functies (tuinzone) van loten 1, 2 en 3 niet mogelijk zijn volgens de voorschriften van het 
woonuitbreidingsgebied. 
Artikel 3 
Uittreksel van dit collegepunt wordt bezorgd aan notaris Marnix De Sadeleer, Gasthuisstraat 27, 2960 
Brecht. 

12. Kapmachtiging - Cambeenboslaan A zn en Cambeenboslaan B zn - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kapmachtiging verleend door Agentschap 
voor Natuur en Bos voor het kappen van bomen op een bosperceel te Brecht, gelegen Cambeenboslaan A 
zn en B zn, percelen afdeling 1, sectie M, kadasternummer 8 D5, 8 C5, 8 M5 en 8 Y5. 

omgevingsvergunningen 

13. OMV2019/208 - Omgevingsvergunning - Langbos zn - Openbaar onderzoek 

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

14. OMVV 2019/9 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Schotensteenweg 135 en 137 - 
Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden voor de bijstelling van de verkaveling door het herdefiniëren van de kavelgrenzen achteraan in 
Schotensteenweg 135 en 137 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 48 C4 en (afd. 1) sectie M 48 B4, 
mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- de niet vergunde bijgebouwen op loten 1A en 10 dienen afgebroken te worden aangezien ze 
doorsneden worden door de nieuwe perceelsgrens 
- de ingediende voorschriften worden vervangen door de voorschriften van VV1992/7 
- de voorschriften die gelden in woonparkgebied dienen strikt nageleefd te worden 
- bij de inplanting van de nieuwe woningen op loten 9 en 10 dient er rekening mee gehouden worden dat het 
bestaande groen zoveel mogelijk behouden wordt.  
- 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. 



4 

- 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 voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap Infrastructuur - Wegen en Verkeer dienen 
strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
Naleving waterrichtlijnen :  
- alle nutsleidingen, waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, t.v. distributie en telefoon, of 
eventuele aanpassingen aan reeds bestaande nutsleidingen nodig voor de realisatie van deze verkaveling 
zijn volledig ten laste van de verkavelaar. 
- De verkavelaar heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de 
distributienetbeheerder Iveka voor elektriciteit en aardgas, inzake distributie van elektriciteit en gas naar en 
in verkavelingen strikt na te leven. Kopie van deze reglementen wordt in bijlage toegevoegd. Deze teksten 
zijn eveneens raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via www.iveka.be. 
- de passende signalisatie bij hydranten op de waterleiding dient door de verkavelaar geplaatst worden. Voor 
meer informatie kan er contact opgenomen worden met de Brandweer op het nummer 03/313.97.11.  
- Indien er verlichting wordt voorzien, dan kunnen enkel de standaardarmaturen zoals goedgekeurd door het 
college van burgemeester en schepenen , gebruikt worden. Voor meer informatie kan er contact opgenomen 
worden met Eandis, op het nummer 09/263.24.62 of dossieradministratie.kempen@eandis.be. - Naleving 
volgende richtlijnen : 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden 
-Gemeenteraadsbesluit 11 juni 2015 houdende reglement voor aanleg rioleringsinfrastructuur in 
ontwikkelingen 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing 
 - hetzij richtlijnen of verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het 
drinkwatercircuit (zie http://www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen). 
- Het kappen van bomen op de loten i.f.v. bebouwing dient opgenomen te worden in de aanvraag voor 
omgevingsvergunning voor de bebouwing. 
- bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Op het verkavelingsplan werden geen wijzigingen van het terreinprofiel opgenomen. Deze 
verkavelingsvergunning omvat dan ook geen stedenbouwkundige vergunning voor het wijzigen van het 
terreinprofiel. 
- wanneer voor een lot van de verkaveling is overgegaan tot registratie van de verkoop, de verhuring voor 
meer dan negen jaar, of de vestiging van erfpacht of opstalrecht wordt aan de gemeente een attest 
overgemaakt met het lotnummer, de datum van dergelijke registratie en naam en adres van de koper, 
huurder, houder van opstalrecht of erfpacht.  
- de percelen kunnen niet als bouwgrond verkocht worden en er zullen geen bouwvergunningen verleend 
worden alvorens aan deze voorwaarden voldaan is.  

15. OMV2019/116 - Omgevingsvergunning - Kloosterstraat zn - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor plaatsen van een grondwaterwinning bij 
een graszodenkwekerij in Kloosterstraat zn te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie B 100 K, 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. 
- 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: 
- Ingebruikneming/buitendienststelling grondwaterwinning: Aan de hand van een voorgeschreven 
meldingsformulier moeten elke ingebruikneming of buitendienststelling van een grondwaterwinning gemeld 
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worden aan de Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst, zie 
http://www.heffingen.be/formulieren.  
- Grondwaterwinningen en buitendienststellingen: 
* Wanneer de exploitant een grondwaterwinning of een boorgat of een ander onderdeel hiervan, buiten 
dienst stelt, moet hij de ontsluiting van de watervoerende laag afdekken om verontreiniging of waterverlies te 
voorkomen. De exploitant deelt deze buitengebruikstelling mee aan de afdeling Water van de Vlaamse 
Milieumaatschappij 
* De exploitant is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning of een onderdeel hiervan, op te 
vullen wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. In voorkomend 
geval legt de exploitant het werkplan voor deze opvulling ter goedkeuring voor aan de afdeling Water van de 
Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst. 
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.   

16. OMV2019/174 - Omgevingsvergunning - Van de Reydtlaan zn (nr. 66) - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het bouwen van een vrijstaande 
woning en het rooien van bomen te Van de Reydtlaan zn (nr66) Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 
79 S2, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
De Amerikaanse vogelkers is een invasieve boomsoort die gerooid dient te worden. 
De groendienst legt een heraanplant op van 3 streekeigen hoogstambomen met stamomtrek 16/18. 
In het tuingedeelte bevinden zich diverse inlandse eiken, berken en grove den, deze dienen 
behouden te blijven. 
Het is aan te raden om het tuingedeelte niet op te hogen, dit is nefast voor de aanwezige bomen 
aldaar. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap voor Natuur en Bos dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van 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 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: Een septische put is verplicht 
aan te leggen in het collectief te optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet 
hierop aangesloten worden. In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal gebied of 
collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in dat geval 
wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, het grijs 
water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-spoelingen 
gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan) met een noodoverloop naar een 
infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk conform 
de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 5,9 m2 en inhoud van 3.747,5 liter. Deze installatie maakt het insijpelen van 
het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
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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).  
Ingezet moet worden op retourbemaling, d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
een infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer.  
Bij droogte moet het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik. 
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.)  
Het water mag geen wateroverlast veroorzaken 
Voor elke lozing van bronbemalingswater in de riolering moet een zandvanger geplaatst worden. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de milieuwetgeving. 
-De overwelving van de baangracht wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de geldende 
gemeentelijke verordening inzake het overwelven van baangrachten en conform het advies van de 
Wegendienst en/of rioolbeheerder Pidpa. 
-Ophoging: Voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de woning kan in combinatie met afgraving dieper op het 
perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel overstroombare 
kruipkelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water. 
-Grachten: Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- Er mag niet geveld of geruimd worden tijdens de standaard schoontijd van 1 april tot en met 30 juni. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 
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17. OMV2019/183 - Omgevingsvergunning - Kabouterlaan 6 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het kappen van 4 bomen te 
Kabouterlaan 6 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 2 Y18, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
De voorwaarden opgenomen in het advies van 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.  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Er mag niet geveld of geruimd worden tijdens de standaard schoontijd van 1 april tot en met 30 juni. 
- 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. OMV2019/160 - Omgevingsvergunning - Heyaard 33 - Deels vergund, deels geweigerd 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor de regularisatie van de veranda 
dieper dan de maximaal toegelaten bouwdiepte van 17 metere vanaf de voorgevel van de halfopen 
eengezinswoning  in Heyaard 33 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie B 229 T3. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor de regularisatie van een halfopen 
eengezinswoning tot op een diepte van max. 17 meter vanaf de voorgevel in Heyaard 33 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 5) sectie B 229 T3, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
- Enkel het deel dat in overeenstemming is met de algemene richtlijnen voor halfopen eengezinswoningen, 
nl. het deel van de woning gelegen binnen de maximale bouwzone van 17 meter vanaf de voorgevel van de 
woning kan geregulariseerd worden. Voor opname in het vergunningenregister als geacht vergund van de 
veranda die dieper komt dan 17 meter, is er bijkomend bewijsmateriaal nodig voor wat betreft dit deel van de 
constructie. 
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 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. 
-Er dient reeds een hemelwaterput van min 5000 l aanwezig te zijn. 
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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 820 liter (min. 663,6 liter) en een oppervlakte van 1,44m² (min. 1,06m²). 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).  
Ingezet moet worden op retourbemaling, d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
een infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer.  
Bij droogte moet het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik. 
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.)  
Het water mag geen wateroverlast veroorzaken 
Voor elke lozing van bronbemalingswater in de riolering moet een zandvanger geplaatst worden. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de milieuwetgeving. 
-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.  
- 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. 

19. Project-MER - Legeheideweg 13 - Advies 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft gunstig advies mits rekening wordt gehouden met 
bovenstaande opmerkingen.  
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20. OMV2019/112 - Omgevingsvergunning - Abdijlaan 33 - Uitnodiging POVC 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging op de Provinciale 
Omgevingsvergunningscommissie op dinsdag 3 september 2019 inzake de omgevingsvergunningsaanvraag 
van Firma Luyckx - 2960 Brecht, Abdijlaan 33 te Brecht, betreffende onderhoud- en herstelwerkplaats voor 
machines: hernieuwing na verandering door wijziging en uitbreiding. 
Artikel 2 
Het bestuur beslist om zich te laten vertegenwoordigen op de zitting. 

omgevingsmeldingen 

21. OMV2019/240 - Omgevingsmelding - Vondel 17 - Aktename melding beëindigen zorgwonen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend voor het stopzetten van 
de zorgwoning voor een perceel gelegen te Vondel 17, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie B 524 Y. 
De woning, na het beëindigen van de zorgsituatie, dient te worden aangewend voor de huisvesting van 
maximaal 1 gezin. 

ruimtelijke planning 

22. Opstart intergemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Woonparken' - Bestek - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van voorliggend bestek en gaat akkoord dat 
voorliggend bestek ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad d.d. 12 september 2019. 

duurzame ontwikkeling 

23. Deelname Nacht van de duisternis - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om deel te nemen aan de "Nacht van de duisternis". 
Aan Fluvius wordt de opdracht gegeven om op 12 oktober 2019 de monumentverlichting gratis te doven.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Fluvius en de consulent duurzame ontwikkeling. 

mobiliteit 

24. 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 26 augustus 2019 en 30 augustus 2019 (van 07:00u tot 17:00u) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Rozenlaan 22 –  afsluiten straat voor plaatsing 
chapewagen  
- De aanvrager om op woensdag 21 augustus 2019  signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Gemeenteplaats t.h.v. huisnrs. 16-18 – parkeerverbod over een lengte van 20 m voor 
plaatsen van verhuiswagen en ladderlift. 
- De aanvrager om van 21 augustus 2019 tot en met 28 augustus 2019 ( 2 dagen in deze periode) 
(aanpassing) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Telenet te 
Brecht, Heihoefke t.h.v. kruispunt met de Oostmalsebaan – aanleg telecomleiding – werken in fietspad 
- De aanvrager om van 2 september 2019 tot en met 27 september 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Gemeente Brecht te Brecht, Pothoek – 
wegen- en rioleringswerken – afsluiten rijbaan met omleiding 
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- De aanvrager om van vrijdag 6 september 2019 tot en met vrijdag 4 oktober 2019   signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Iepenlaan thv. huisnr. 7 – parkeerverbod voor 
plaatsen van container voor steenafval   
- De aanvrager om van 5 augustus 2019 tot en met 30 augustus 2019 (verlenging) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Proximus te Brecht, Eikenlei t.h.v. 
Lenteweg: werken nutsleidingen -  inname berm en deel van de Lenteweg 
- De aanvrager om van maandag 26 augustus 2019 tot en met dinsdag 27 augustus 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Canadalaan thv huisnr. 27 – parkeerverbod voor 
verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om van maandag 9 september 2019 tot en met dinsdag 15 oktober 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Brugstraat t.h.v. huisnr. 94 : inname voetpad voor 
plaatsen stelling – parkeerverbod over 15m 
- De aanvrager om van maandag 26 augustus 2019 tot en met vrijdag 30 augustus 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20261858) te Brecht, 
Koekoeksdreef – aanleg nutsleidingen – afsluiten rijbaan met omleiding 
- De aanvrager om op maandag 26 augustus 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Vaartstraat t.h.v. huisnr. 19 : plaatsen van verhuiswagen en ladderlift op fiets- en voetpad   
- De aanvrager om van 16 september 2019 tot en met 25 september 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20263804) te Brecht, 
Kattenhoflaan – aanleg leidingen voor Fluvius – werken in berm 
- De aanvrager om van 26 augustus 2019 tot en met 30 augustus 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Proximus ( ref jms 355562) te Brecht, 
Schotensteenweg t.h.v. huisnr. 243 – fietspad herstellen 
 - De aanvrager om op maandag 26 augustus 2019 en op maandag 2 september 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Heidelaan thv huisnr. 20  – tijdelijke afsluiting rijbaan 
o.w.v. pur -en chapewerken 
- De aanvrager om op zondag 25 augustus 2019  signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, parking voetbal Ambachtslaan – parkeerverbod op volledige parking voor demonstraties 
brandweer tijdens opendeurdag. 

25. Tijdelijk politiereglement - Straatfeest - Sint-Willebrordusstraat / Overbroek kerk op vrijdag 30 
augustus 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       Op vrijdag 30 augustus 2019 vanaf 12.00 uur tot 24.00 uur parkeerverbod in te voeren op de parking 
achter de Sint-Willebrorduskerk. 
-       Op vrijdag 30 augustus 2019 vanaf 12.00 uur tot 24.00 uur verkeer van voertuigen te verbieden op 
parking achter de Sint-Willebrorduskerk.  
Artikel 2  
De gemeentelijke diensten zullen instaan 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. 

26. Tijdelijk politiereglement - Straatfeest – Fresialaan op 31 augustus 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       op zaterdag 31 augustus vanaf 19.00 uur tot 23.00 uur al het verkeer te verbieden in de Fresialaan voor 
wat betreft het doodlopende gedeelte ter hoogte van huisnummer 42. 
-       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.  
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Artikel 3 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16.03.1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen.  
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

27. Tijdelijk politiereglement - Straatfeest  – E. Van Notenlaan op 21 september 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       van zaterdag 21 september 2019 om 08.00 uur tot zondag 22 september 2019 om 12.00 uur al het 
verkeer te verbieden verbieden in het gedeelte van de E. Van Notenlaan tussen de J. Cardijnlaan en 
Engelakker. 
-       tijdens deze periode een omleiding te voorzien via Hoogstraatsebaan, Dorpsstraat, Heiken en 
Koningsstoel en dit in beide richtingen. 
-       De maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten.  
Artikel 2  
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen.  
Artikel 3 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16.03.1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen.  
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

28. Tijdelijk politiereglement - Ride 4 Kidz (Hoogstraatsebaan) - parkeer- en stilstandverbod 
Fruithoflaan op 22 september 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       Op zondag 22 september 2019 vanaf 08.00 uur tot 20.00 uur een parkeer- en stilstandverbod in te 
voeren in de Fruithoflaan vanaf de Hoogstraatsebaan tot 200m voorbij de bocht aan de rechterzijde van de 
rijbaan komende van de Hoogstraatsebaan. 
-       De maatregel is niet van toepassing voor de standhouders en 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. 

29. Tijdelijk politiereglement - Straatbarbecue Rommersheide H, I, J en K op 28 september 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       van zaterdag 28 september 2019 om 15.00 uur tot 00.00 uur de Rommersheide J thv huisnummer 30 
en de Rommersheide K thv huisnummer 7 volledig af te sluiten voor alle verkeer. 
-       De maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten.  
Artikel 2  
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen.  
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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. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

30. Lastvoorwaarden voor theatertechnische prestaties Gemeenschapscentrum Brecht - OC 't 
Centrum Sint-Lenaarts - Stopzetting van de plaatsingsprocedure - 2019/012 

Besluit 
Artikel 1 
De plaatsingsprocedure voor Lastvoorwaarden voor theatertechnische prestaties Gemeenschapscentrum 
Brecht - OC 't Centrum Sint-Lenaarts wordt stopgezet. De opdracht wordt niet gegund en de procedure 
wordt onmiddellijk opnieuw opgestart. 

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

Besluit 
Artikel 1 
Het bestek met nr. 2019/012bis 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 2019/6157019/7/0705 - Podiumtechnische prestaties - 28.000 
euro. 

personeel 

32. Verlenging tijdelijke aanstelling i.v.v. vacature halftijdse bibliotheekassistent 

33. Aanstelling VT administratieve medewerker - omgeving (C1-3)  

34. Aanstelling 0,9 VE administratieve medewerker - O & P/personeelsdienst (C1-3)  

35. Verlenging tijdelijke aanstelling administratieve medewerker O & P/personeelsdienst (C1-3) 

36. Tijdelijke halftijdse aanstelling administratieve medewerker onthaal i.v.v. afwezigheid 

37. Tijdelijke aanstelling administratieve ondersteuning IKO - 4/38 
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FINANCIËN 

38. 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 101 119,15 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

39. Aanstelling gerechtsdeurwaarder - Belasting tweede verblijven - GC 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om dit bedrag in te vorderen via een deurwaarder.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

40. Aanstelling gerechtsdeurwaarder - Belasting tweede verblijven - JH en VM 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om deze bedragen in te vorderen via een deurwaarder.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

41. Aanstelling gerechtsdeurwaarder - Belasting tweede verblijven - FVDV 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om deze bedragen in te vorderen via een deurwaarder.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

42. Aanstelling gerechtsdeurwaarder - Belasting tweede verblijven - JM 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om deze bedragen in te vorderen via een deurwaarder.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

43. Aanstelling gerechtsdeurwaarder - Belasting tweede verblijven - FVB 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om deze bedragen in te vorderen via een deurwaarder.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

44. Aanstelling gerechtsdeurwaarder - Belasting tweede verblijven - AB 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om dit bedrag in te vorderen via een deurwaarder.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 
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45. Aanstelling gerechtsdeurwaarder - Belasting tweede verblijven - SB 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om deze bedragen in te vorderen via een deurwaarder.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

46. Aanstelling gerechtsdeurwaarder - Belasting tweede verblijven - PD 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om deze bedragen in te vorderen via een deurwaarder.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

47. Aanstelling gerechtsdeurwaarder - Belasting tweede verblijven - BL 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om deze bedragen in te vorderen via een deurwaarder.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

MENS - BURGERZAKEN 

48. ICT - Aankoop software digitale woonstcontrole (Burgerzaken) - Wijziging offerte - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de toepassing voor digitale woonstcontrole van 
Cipal Schaubroeck aan te kopen voor een bedrag van 5 247,13 euro (excl. 21% btw) en 380,82 euro (excl. 
21% btw) maandelijks gebruiksrecht. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Cipal Schaubroeck, ICT, financiële dienst, politiezone 
Voorkempen en dienst burgerzaken. 

bevolking 

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

burgerlijke stand 

50. Concessie begraafplaatsen VM - VHM - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

51. Archeologienota ID 12078 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de archeologienota met identificatienummer 
12078 en onderwerp Vooronderzoek Brecht Mallebaan. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst erfgoed voor verdere verwerking. 
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cultuur 

52. Busvervoer schoolvoorstellingen en uitstappen najaar 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om het busvervoer toe te wijzen aan Verhoeven 
Busreizen. 
Artikel 2 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan de cultuurdienst en aan de financiële dienst. 

EREDIENSTEN 

53. Toelage - Kerkfabriek H. Man Job - Verbouwingswerken - Goedkeuring factuur 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de betaling van de factuur van Joosen 
Bouw bvba voor een bedrag van 16 657,69 euro incl. 21% btw. 
Artikel 2 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan de kerkfabriek H. Man Job en de dienst financiën. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


