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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 27 augustus 2019 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Via Peeters E.: Graag even te bespreken: (her)schilderen belijning Kampweg/Wuustwezelsteenweg. 
Wuustwezel heeft deze al geschilderd. Staat dit bij ons ook op de planning? Dit staat voorlopig niet op de 
planning om budgettaire redenen. Het budget mbt belijningen wordt meegenomen bij de 
budgetbesprekingen.  
- Via Peeters E.: Wanneer kunnen de octopuspalen geplaatst worden aan de scholen? De palen zijn ten 
laatste half september geplaatst. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

3. Planning dienst infrastructuur - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de planning van de dienst infrastructuur. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst infrastructuur. 

groendienst 

4. Kapvergunning Eekhoornlaan 1 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
2 beuken mits heraanplant van 2 streekeigen hoogstambomen.                            
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. 

wegendienst 

5. Verplaatsing verlichtingspaal 7634 t.h.v. Eikenlei 181 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor het verplaatsen van verlichtingspaal 
7634 op voorwaarde dat Agentschap Wegen en Verkeer akkoord gaat met de verplaatsing en de kosten 
gedragen worden door Lagom bvba. 
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Artikel 2 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan Lagom bvba, Architectenbureau Werner Braeckmans, Fluvius en 
Agentschap Wegen en Verkeer. 

6. Weg- en rioleringswerken sociaal woonproject "Molenstraat" - Verslag werfvergadering nr. 17 
d.d. 8 augustus 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van werfvergadering nr. 17 
van Groep Infrabo N.V. van 8 augustus 2019 m.b.t. de weg- en rioleringswerken voor het aanleggen van de 
publieke ruimte voor het sociaal woonproject "Molenstraat". 

7. Project wijk "Leeuwerik" - VMSW - Verslag werfvergadering 9 augustus 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de werfvergadering van 9 
augustus 2019 aangaande de weg- en rioleringswerken m.b.t. het project wijk "Leeuwerik". 

8. Verkaveling Pothoek (VMSW) - Werfverslag d.d. 26 augustus 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het werfverslag van 26 augustus 2019 met 
betrekking tot de weg- en rioleringswerken voor de verkaveling in de Pothoek. 

gebouwen 

9. Vernieuwen marktkast Kerkstraat 27 te Sint-Lenaarts 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft haar goedkeuring aan de offerte van Fluvius voor het 
vernieuwen van deze marktkast voor een bedrag van 6.303,12 euro inclusief btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan dienst gebouwen, consulente lokale economie en de 
financiële dienst. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

10. Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Igeansite' - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepen neemt kennis van de inwerkingtreding van het ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP) 'Igean site'. 

algemeen 

11. Schrapping risicogrond - Overbroekstraat 25A - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen bevestigt dat er thans geen gegevens bekend zijn van vlarebo-
activiteiten die aanwezig zijn of waren op het perceel Overbroekstraat 25A met als kadastrale nummer, 3e 
afdeling, sectie B, nummer 103B. 
Het perceel kan als risico-grond geschrapt worden uit de gemeentelijke inventaris.  
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Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de aanvrager.  

omgevingsvergunningen 

12. OMV2019/224 - Omgevingsvergunning - Kastanjelaan 32 - Openbaar onderzoek 

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

13. OMV2019/227 - Omgevingsvergunning - Spechtendreef 12 en 14 - Openbaar onderzoek 

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

14. OMV2019/237 - Omgevingsvergunning - Vaartkant Rechts 26+ - Openbaar onderzoek 

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

15. OMV2019/127 - Omgevingsvergunning - E.Van Notenlaan 80 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het verbouwen en uitbreiden van 
een woning te E.Van Notenlaan 80, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie B 599 C3, 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. 
- 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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16. OMV2019/154 - Omgevingsvergunning - E. Van Notenlaan zn - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning 
in E. Van Notenlaan zn te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie B 603 G, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
- Er dienen 2 parkeerplaatsen voorzien te worden voor deze woning. De parkeerplaatsen moeten 
voldoen aan de in de parkeerverordening vermelde afmetingen. 
-De aanleg van het terras of andere mogelijke beplantingen of verhardingen worden nu uitgesloten 
en kunnen pas uitgevoerd worden nadat de procedure tot afschaffing van de buurtweg (sentier 153) 
volledig is afgerond en deze buurtweg op dit stuk is afgeschaft. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-
rioleringsbeheer.  
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat 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. 
• 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 4,6 m² en inhoud van 2.875 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 10 m³/u. (Pomp je meer dan 10 m³/u 
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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.  
- 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 1,9 m 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. OMV2019/159 - Omgevingsvergunning - Zandblok 24 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het bouwen van een tuinhuis te 
Zandblok 24, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 73 F, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
- Alle gevels van het bijgebouw dienen kwalitatief, visueel en duurzaam afgewerkt 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. 
- 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.  
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- 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. OMV2019/165 - Omgevingsvergunning - Goorstraat 5 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het slopen van een aangebouwde 
garage en een tuinhuis, het rooien van 6 bomen, het verbouwen van een woning en het aanbouwen van een 
carport in Goorstraat 5 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie B 232 A3 en (afd. 5) sectie B 232 Z2, mits 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
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. 
-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 3,61 m2 en inhoud van 1.975 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) 
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° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de Waterwegwijzer bouwen en verbouwen. 
-Grachten: Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden.  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven.  
- Er mag niet geveld of geruimd worden tijdens de standaard schoontijd van 1 april tot en met 30 juni. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

19. OMV2019/196 - Omgevingsvergunning - Groot Veerle 33 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor verbouwen van een vrijstaande 
eengezinswoning: aanbrengen van steenstrips, verbouwing aan achtergevel en regularisatie van 
gevelwijzigingen in Groot Veerle 33 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie E 216 E, mits voldaan wordt 
aan volgende voorwaarden: 
- 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. 
- 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”) 
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- 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. 
- 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.  

20. OMV2019/147 - Omgevingsvergunning - Kloosterakker 2A - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor het regulariseren van een 
zonevreemd bijgebouw in Kloosterakker 2A 2960 Brecht te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie B 751 B. 

21. OMV2019/192 - Omgevingsvergunning - Weegbreelaan 24 - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor het kappen van een eik te 
Weegbreelaan 24, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie B 660 E. 

omgevingsmeldingen 

22. OMV2019/247 - Omgevingsmelding - Brugstraat 183 - Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
exploiteren van een beenhouwerij inrichting gelegen te 2960 Brecht, Brugstraat 183, kadasternummer (afd. 
5) sectie A 94 X7 aan SONIVAN wonende/gevestigd te Brugstraat 183 te 2960 Brecht.  
Artikel 2  
Er wordt akte genomen voor onbepaalde duur. 
Artikel 3 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd.   

vergunningsregister 

23. GC2019/56 - Vergunningenregister - Vijf Gezusterslaan 12 - Deels opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Het hoofdgebouw met aanbouw links achteraan gelegen te Vijf Gezusterslaan 12 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 2) sectie L 24 H5 wordt in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
De berging achteraan het perceel gelegen te Vijf Gezusterslaan 12 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) 
sectie L 24 H5 wordt 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. GC2016/106 - Vergunningenregister - Berkenlaan 1 - Deels opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Het hoofdgebouw (10,60 x 8.10 meter) gelegen te Berkenlaan 1 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 
2 V25 wordt in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. De aanbouw aan het hoofdgebouw 
(10,60 x 2,70 meter) en de vrijstaande garage rechts achteraan gelegen te Berkenlaan 1 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 5) sectie A 2 V25 worden niet in het vergunningenregister opgenomen als geacht 
vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan Agentschap Ruimte Vlaanderen. 

integrale veiligheid 

25. Integrale veiligheid – Vlottenrace te Brecht, Vaartlaan – Jeugddienst Brecht op 22 september 
2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan jeugddienst Brecht om een 
vlottenrace in te richten op zondag 22 september 2019 te Brecht, Vaartlaan.  
De toelating is enkel geldig op voorwaarde dat het recreatieverbod ten gevolge van blauwalgen in het kanaal 
Dessel-Schoten volledig opgeheven is voor 22 september 2019.  
De vereniging dient aan de voorwaarden van het gemeentelijk reglement op evenementen te voldoen.  
Afwijking van de geluidsnorm wordt verleend tot 95 dbA (categorie 2) overeenkomstig Vlarem II artikel 
6.7.3§3. 
Bijkomende flankerende maatregelen moeten getroffen worden: 
-       continue bewaking van het geluid met een erkende en geijkte meetset. 
-       zelfcontrole is ten laste van organisator en geluidstechnicus of dj. 
-       meten en registreren van het geluid gedurende de ganse activiteit. 
-       meetgegevens gedurende een maand ter beschikking houden. 
-       manipuleren van de meetketen is strafbaar. 
-       het omgevingsgeluid zoals bepaald in Vlarem II blijft onverminderd van kracht, hetzij de richtwaarde 
voor geluid in open lucht conform bijlage 4.5.4 en/of binnenshuis conform bijlage 2.2.2. 
-       het verschil tussen de gemeten C-filter en A-filter mag maximaal 15 dB bedragen [db(C) - dB(A) < 15 
dB]. 
-       kosteloos en duidelijk zichtbaar gehoorbescherming aanbieden. 
-       inrichten niet voor publiek toegankelijke zone van minimaal 2m aan alle geluidskasten. 
-       de duur van de muziekactiviteit is beperkt tot 4 uur met een gradueel afbouwen vanaf 3 uur met 10dbA. 
Verplichte naleving van de bovenstaande voorwaarden zonder afbreuk te doen aan de bepalingen rond 
burenhinder vervat in het gemeentelijke politiereglement (GAS) of Burgerlijk Wetboek.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de organisatoren, de lokale politie en de brandweer. 

26. Integrale veiligheid – V&E Band meets Dancarta te Brecht - Ondernemerslaan 2 op 23 
november 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan K. Fanfare Vlijt en 
Eendracht en Dancarta om een muziek- en dansavond in te richten op 23 november 2019 te Brecht, 
Ondernemerslaan 2.  
De vereniging dient aan de voorwaarden van het gemeentelijk reglement op evenementen te voldoen.  
Afwijking van de geluidsnorm wordt verleend tot 95 dbA (categorie 2) overeenkomstig Vlarem II artikel 
6.7.3§3. 
Bijkomende flankerende maatregelen moeten getroffen worden: 
-       continue bewaking van het geluid met een erkende en geijkte meetset. 
-       zelfcontrole is ten laste van organisator en geluidstechnicus of dj. 
-       meten en registreren van het geluid gedurende de ganse activiteit. 
-       meetgegevens gedurende een maand ter beschikking houden. 
-       manipuleren van de meetketen is strafbaar. 
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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 2 m aan alle geluidskasten. 
-       de duur van de muziekactiviteit is beperkt tot 4 uur met een gradueel afbouwen vanaf 3 uur met 10dbA. 
Verplichte naleving van de bovenstaande voorwaarden zonder afbreuk te doen aan de bepalingen rond 
burenhinder vervat in het gemeentelijke politiereglement (GAS) of Burgerlijk Wetboek.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de organisatoren, de lokale politie en de brandweer. 

mobiliteit 

27. 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 28 augustus 2019 tot en met 11 september 2019 ( 06.00u tot 18.00u) (enkele dagen 
in deze periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Kerkstraat t.h.v. 
huisnr. 91: afsluiten fietspad voor plaatsen vrachtwagen inzake plaatsing kelder 
- De aanvrager om van 28 augustus 2019 tot en met 30 augustus 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20264946) te Brecht, 
Oostmalsebaan  – aanleg leidingen voor Fluvius 
- De aanvrager om op zaterdag 31 augustus 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Canadalaan thv huisnr. 26 – parkeerverbod voor verhuiswagen en ladderlift 
 - De aanvrager om van 23 september 2019 tot en met 27 september 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20252252) te Brecht, 
Tilburgbaan t.h.v. huisnrs 105 t.e.m. 107A, Gemeenschapslaan t.h.v. huisnr. 51 – aanleg leidingen voor 
Fluvius – afsluiten rijbaan 
- De aanvrager om op zondag 15 september 2019 tussen 09.30 uur en 12.00 uur signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van gemeente Brecht te Brecht, Gasthuisstraat 
tussen huisnummer 7 en 11 – parkeerverbod voor het plaatsen van 3 bussen voor de onthaaldag nieuwe 
inwoners 
- De aanvrager om tussen maandag 2 september 2019 en vrijdag 6 september 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Olmenlaan thv 
huisnr. 11 – DWA en RWA koppelen en aansluiten – inname halve rijbaan 
- De aanvrager om van maandag 16 september 2019 tot en met dinsdag 17 september 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Julien Wauters te Brecht, Frans De 
Meyerstraat thv nr.1A– parkeerverbod voor plaatsen van kraan 
- De aanvrager om op zaterdag 21 september 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Canadalaan thv huisnrs. 45-47 – parkeerverbod voor ceremoniewagens voor huwelijk   
- De aanvrager om van 18 september 2019 tot en met 27 september 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20244875) te Brecht, 
Klaverheide - Zandblok – aanleg nutsleidingen voor verkaveling 

28. Tijdelijk politiereglement - Bevrijdingscolonne Noord op 10 september 2019 - aanvulling 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op dinsdag 10 september 2019 van 05.00 uur tot 
11.30 uur parkeren en stilstaan van voertuigen te verbieden op de Gemeenteplaats voor wat betreft de 
dwarse parkeerplaatsen tussen huisnummer 28 en 32 en de dwarse parkeerplaatsen tussen huisnummer 11 
en 15.  
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op dinsdag 10 september 2019 van 09.00 uur tot 
11.30 uur alle verkeer te verbieden op de volledige Gemeenteplaats. 
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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. 

29. Tijdelijk politiereglement - Dag van de landbouw - Vogelzang - Achterkloosterstraat op 15 
september 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zondag 15 september 2019 van 10.00 uur tot 
20.00 uur: 
-       Eenrichtingsverkeer in te voeren in de Vogelzang, het gedeelte tussen Hoogstraatsebaan en 
Achterkloosterstraat in de richting komende van Hoogstraatsebaan naar Achterkloosterstraat. 
-       Eenrichtingsverkeer in te voeren in de Achterkloosterstraat in de richting komende van Vogelzang naar 
Kloosterstraat. 
-       Parkeerverbod in te voeren in de Vogelzang, het gedeelte tussen Hoogstraatsebaan en 
Achterkloosterstraat en in de Achterkloosterstraat. 
-       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 - zweeftreffen modelluchtvaart - Vriesweg - 20-22 september 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       Van vrijdag 20 september tot zondag 22 september telkens van 10.00 uur tot 19.00 uur de Vriesweg af 
te sluiten voor alle verkeer uitgezonderd deelnemers en publiek van het evenement. 
-       Er mag geparkeerd worden in de Vriesweg, het gedeelte tussen de Kloosterheide en Henweg aan 
beide kanten van de rijbaan op voorwaarde dat er minstens 4 meter vrije doorgang blijft en ter hoogte van de 
kruispunten en ingang terrein minstens 20m vrij blijft voor de hulpdiensten. 
-       Een omleiding moet geplaatst worden via de Kloosterheide – Laboureur – Henweg 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. 

31. Tijdelijk politiereglement - Vlottentocht - Vaartlaan op 22 september 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       op zondag 22 september 2019 van 06.00 uur tot 24.00 uur het stilstaan en parkeren van voertuigen te 
verbieden op de volledige parking in de Vaartlaan in het gedeelte tussen de Brugstraat en de Kapelweg.  
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Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zondag 22 september 2019 van 08.00 uur tot 
22.00 uur: 
-        alle verkeer van voertuigen te verbieden in de Vaartlaan tussen de Brugstraat en het einde van de 
parkings tegen de Vaartlaan, uitgezonderd voor fietsers. 
-       het eenrichtingsverkeer in de Vaartlaan tussen de parking en de Kapelweg op te heffen gedurende 
deze periode. 
-       gedurende deze periode de fietsverbinding aan de oever van het kanaal aan de kant van de Vaartlaan 
tussen de brug sas 4 en de Vaartlaan af te sluiten voor het fietsverkeer. 
-       het verkeer om te leiden via de Korte Nieuwstraat, de Alfons De Clerckstraat en de Kapelweg.  
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zondag 22 september 2019 van 08.00 uur tot 
21.00 uur: 
-       alle verkeer van voertuigen te verbieden in de Frans De Meyerstraat, uitgezonderd voor fietsers. 
-       in de Frans De Meyerstraat borden te plaatsen op het jaagpad 'opgepast manifestatie'.  
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. 

32. Mobiliteit - Manage It Online BV - VVB0044 en taxi 0013 - Vergunning 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
Manage It Online BV 
Maatschappelijke zetel: Groot Veerle 21 B000, 2960 Brecht 
Ondernemingsnummer: 0479808322  
De hierboven genoemde exploitant is vanaf heden en onder de voorwaarden van de hierboven vermelde 
wettelijke bepalingen gemachtigd om 
- van 03/09/2019 tot en met 02/09/2024 een taxidienst te exploiteren op het grondgebied van de gemeente 
Brecht 
- één verhuurvoertuig met bestuurder met het herkenningsteken 0044 in te zetten als taxi, respectievelijk met 
het identificatienummer 0013.  
De toepasselijke minimum tarieven zijn: 
TARIEF A - ritten in Brecht, Sint-Lenaarts 
opnemingsbedrag: 2,95 euro 
Kilometertarief: 2,00 euro/km 
Wachtgeld: 35,00 euro/uur 
Nachttarief: 2,50 euro 
TARIEF B - ritten die niet beginnen en eindigen in Brecht/Sint-Lenaarts 
opnemingsbedrag: 7,95 euro 
kilometertarief: 2,80 euro/km 
wachtgeld: 35,00 euro per uur 
Nachttarief: 2,50 euro 
TARIEF C - bestelde ritten van en naar Zaventem incl. 70 km en 15 minuten wachttijd 
95,00 euro 
TARIEF D - ritten langer dan 100 km heen en 100 km terug 
opnemingsbedrag: 2,95 euro 
kilometertarief: 1,00 euro/km 
wachtgeld: 35,00 euro per uur 
Nachttarief: 2,50 euro 
TARIEF E - bestelde ritten van en naar Eindhoven incl. 80 km en 15 minuten wachttijd 
110,00 euro 
TARIEF F - bestelde ritten van en naar Schiphol luchthaven incl. 150 km en 15 minuten wachttijd 
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220,00 euro 
TARIEF G - bestelde ritten van en naar Charleroi luchthaven 
195,00 euro 
TARIEF H - buiten straal van 10 km uit regio Brecht met maximum afstand van 10 km, extra kilometer euro 
p/k 2,00 
45,00 euro 
Minimum basistarief voor minstens 3 uur: 135 euro 
Extra tarieven:45 euro/uur - 1 euro/km boven 75 km 
Artikel 2 
De vergunning en het inzetten van taxi's als verhuurvoertuig met bestuurder geven aanleiding tot het innen 
van een belasting zoals bepaald in artikel 49 van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie 
van het personenvervoer over de weg. 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Hassan Salehi-Mobarakeh en de financiële dienst. 

33. Verslag gezamenlijke verkeersraad op 28 mei 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van 28 mei 2019 van de 
gezamenlijke verkeersraad. 

wonen 

34. Aanstelling raadsman bij hoogdringendheid - Meester Joris Geens - GSJ Advocaten – 
bijstand behandeling bezwaarschriften leegstand en verwaarlozing Gildelaan 9 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen stelt Meester Joris Geens van GSJ Advocaten aan om ons te 
begeleiden in de behandeling van de ingediende bezwaarschriften. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Meester Joris Geens, en aan de financieel directeur. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

35. Dagorde gemeenteraad d.d. 12 september 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de dagorde van de gemeenteraad d.d. 12 
september 2019. 

personeel 

36. Kennisname van besluiten algemeen directeur - augustus 2019 

37. Tijdelijke aanstelling administratief medewerker i.v.v. afwezigheid wegens Vlaams 
Zorgkrediet - Beslissing met terugwerkende kracht 

38. Verlenging aanstelling als waarnemend omgevingsambtenaar 

39. Verlenging bevorderingsreserve voor technisch assistent-leefomgeving (D1-3) 

40. Arbeidsongeval d.d. 26 maart 2019 - Beslissing genezing 

41. Arbeidsongeval d.d. 18 juni 2019 - Beslissing genezing 
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FINANCIËN 

42. 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 41 777,36 euro euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

MENS - BURGERZAKEN 

burgerlijke stand 

43. Concessie begraafplaatsen J.LL. - Besluit 

44. Concessie begraafplaatsen V.L.J.-A.JJD. - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

45. Brecht: Erfgoed voor de toekomst 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen is akkoord met de toetreding tot de intergemeentelijke 
onroerenderfgoeddienst "Erfgoed Voorkempen". 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen is eveneens akkoord met de toetreding tot het 
erfgoedconvenant en de daarbij horende oprichting van de erfgoedcel. 

EREDIENSTEN 

46. Kerkfabriek H. Man Job - Bergkasten sacristie - Goedkeuring lastvoorwaarden 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan lastvoorwaarden opgemaakt voor het 
inrichten van bergkasten in de sacristie. 
Artikel 2 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien als toelage aan kerkfabriek H. Man Job in het budget 2019. 
Artikel 3 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan de kerkfabriek H. Man Job en de dienst financiën. 

47. Kerkfabriek H. Man Job - Vloer sacristie - Goedkeuring lastvoorwaarden 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de lastvoorwaarden opgemaakt voor 
het vernieuwen van de vloer in de sacristie. 
Artikel 2 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien als toelage aan kerkfabriek H. Man Job in het budget 2019. 
Artikel 3 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan de kerkfabriek H. Man Job en de dienst financiën. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


