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VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 

1. Verslag voorgaande zitting 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 9 september 2019 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Via D. De Veuster : kan er a.u.b. controle worden uitgevoerd in de Schorpioenlaan op het parkeren tijdens 
werkdagen en/of worden nagedacht over bijkomende maatregelen? Vraag aan dienst mobiliteit om dit terug 
met de school op te nemen. Aan politie vragen om foutparkeerders op te schrijven. 
- Kruispunt Molenstraat- Molenstraat: onderzoek weghalen van 1 betonblok? 
- Elshoutlaan: verzakking in goot thv overzijde nummer 39. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

groendienst 

3. Kapvergunning Tilburgbaan 139 

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

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen 

4. Milieumisdrijf AN.63M.H2.180071/19 - Tilburgbaan 49 – Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het milieumisdrijf.  

omgevingsvergunningen 

5. OMV2019/239 - Omgevingsvergunning - Theo Coertjenslaan ZN  -  Openbaar onderzoek 

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

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen van dinsdag 17 september 2019 
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6. OMV2019/250 - Omgevingsvergunning - Mieksebaan 131 -  Openbaar onderzoek 

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

7. OMV2019/272 - Omgevingsvergunning - Veldstraat 138 en 138A -  Openbaar onderzoek 

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

8. OMV2019/191 - Omgevingsvergunning - Cambeenbos laan B 33 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het regulariseren van de 
gevelopeningen en de breedte van de garage te Cambeenbos laan B 33, 2960 Brecht, kadasternummer 
(afd. 1) sectie M 10 D10, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

9. OMV2019/245 - Omgevingsvergunning - Paepestraat 1A -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor een rundveebedrijf: hernieuwing na 
verandering en wijziging in 11333N0696/00R000 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie N 696 K en (afd. 
3) sectie N 696 R, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
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 Departement Omgeving dienen strikt nageleefd te worden en 
maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Brandweer dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Vlaamse Milieumaatschappij dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke groendienst dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
Heraanplant met 3 streekeigen hoogstambomen plantmaat 16/18. De 10 bomen die deel uit maken van het 
groenscherm komen niet in aanmerking als heraanplant. De bomen die op het plan zijn ingetekend als deel 
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van het groenscherm zijn allemaal afgestorven. De eigenaar dient deze bomen te vervangen tijdens het 
komende plantseizoen.  
Stedenbouwkundige voorwaarden 
- Het groenscherm dient verder naar achter uitgebreid te worden om de uitbreidingen landschappelijk te 
integreren zoals in het rood aangeduid op het inplantingsplan. Het groenscherm dient te bestaan uit een 
combinatie van inheemse en streekeigen hoogstambomen aangevuld met een onderbeplanting 
en aangeplant te worden het eerstvolgende plantseizoen na het beëindigen van de in de 
stedenbouwkundige vergunning behandelde werken. De houder van de vergunning dient een borg van 3 
euro/m² groenscherm dat dient aangeplant te worden te stellen. De waarborg wordt terugbetaald na twee 
jaar, waarvan de termijn ingaat op het ogenblik dat de (her)aanplant aan het bestuur aangemeld is en 
wanneer na controle blijkt dat de (her)aanplant zorgvuldig is uitgevoerd. De opgelegde (her)aanplanting 
dient uitgevoerd worden het eerst volgende plantseizoen na het beëindigen van de in de 
stedenbouwkundige vergunning behandelde werken en binnen de geldigheidstermijn van de afgeleverde 
stedenbouwkundige vergunning. Indien de opgelegde (her)aanplant van het groenscherm niet werd 
uitgevoerd binnen deze termijn, wordt de aanvrager aangetekend in gebreke gesteld om de heraanplant 
alsnog binnen het eerstvolgende plantseizoen volgend op het aangetekend schrijven uit te voeren. Indien de 
opgelegde heraanplant niet binnen deze periode wordt uitgevoerd, dan wordt er een proces-verbaal 
opgesteld en de waarborg ingehouden.  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen.- De bouwpromotor of initiatiefnemer heeft de 
verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de distributienetbeheerder Iveka voor 
elektriciteit en gas , inzake distributie van elektriciteit en gas naar en in appartementsgebouwen 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. 
- 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.  
Milieuvoorwaarden  

- De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.  

10. OMV2019/190 - Omgevingsvergunning - Engelakker 6 -  Deels goedkeuring, deels weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert een vergunning voor het rooien van de amberboom te 
Engelakker 6, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie B 599 W3. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het rooien van de lindeboom te 
Engelakker 6, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie B 599 W3, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden:  
Er wordt 1 heraanplant van een streekeigen hoogstamboom opgelegd met plantmaat 16/18. 
Bij werkzaamheden in de tuin dient men te voorkomen dat het wortelgestel van de te behouden 
amberboom wordt beschadigd. 
Men dient voldoende ruimte te voorzien voor de nieuw aan te planten boom.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst 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.  

http://www.iveka.be/
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- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

11. OMV2019/222 - Omgevingsvergunning - Berkenlaan 1 -  Deels goedkeuring, deels weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor het uitbreiden van een bestaand 
bijgebouw in Berkenlaan 1 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 2 V25. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een 
woning en afbreken van een tuinhuis in Berkenlaan 1 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 2 V25, 
mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
-De functie van het bijgebouw maakt geen deel uit van deze aanvraag en hiermee wordt dus ook geen 
vergunning verleend voor de functie van het bijgebouw.  
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 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 hemelwaterinfiltratiesysteem als volgt (*):  
• Vrijstelling tot aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (locatie conform het plan) 
met een minimale wandoppervlakte van 6,43 m2 en inhoud van 4.017 liter.  
(Hetzij voor de twee uitbreidingen aan resp 34,34 m2 en 46 m2 en diens gezamenlijke oppervlakte in 
kwadraat = infiltratie voor 160,68 m2 zonder voorafgaandelijke hemelwateropvang). 
Deze installatie maakt het insijpelen van het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de 
Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Indien er een operationeel hemelwaterrecuperatiesysteem wordt voorzien met een hemelwaterput 
van  minimaal 5.000 l kan de hemelwaterinfiltratievoorziening worden verkleind tot 4,26 m2 en 2.664 liter. 
(Hetzij totale woning aan 166,55 m2 – 60 m2 forfaitaire aftrek, infiltratie voor 106,55 m2 met voorafgaandelijk 
minstens 5.000 l hemelwateropvang) 
Deze installatie maakt het hergebruik van regenwater mogelijk, bovenop het insijpelen van het opgevangen 
hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
-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 
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dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven.  
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

12. OMV2019/207 - Omgevingsvergunning - Oostmalsebaan 86A - uitnodiging POVC 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging op de Provinciale 
Omgevingsvergunningscommissie op dinsdag 17 september 2019 inzake de 
omgevingsvergunningsaanvraag van JANSEN GALGENVOORT, Oostmalsebaan 86A te Brecht. 
Artikel 2 
Het bestuur beslist om zich niet te laten vertegenwoordigen op de zitting. 

omgevingsberoepen 

13. OMV2019/19 - Omgevingsvergunningen - Veldstraat 2-6/Wemersweg - Aktename beroep en 
bevestiging standpunt 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het beroep tegen het besluit van het college 
van burgemeester en schepenen van 2 juli 2019. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen bevestigt naar aanleiding van dit beroep de motivatie die werd 
gegeven voor de weigeringsbeslissing van 2 juli 2019. 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen wenst zich te laten vertegenwoordigen tijdens een hoorzitting. 
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vergunningsregister 

14. GC2019/30 - Vergunningenregister - Leeuwerk 10 - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De woning met aangebouwd magazijn, de vrijstaande stal en het vrijstaand magazijn zoals hierboven 
beschreven gelegen te Leeuwerk 10 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie C 107 D worden in het 
vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
Artikel  2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

15. GC2019/49 - Vergunningenregister - Broeckhovenstraat 8 - Opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1  
De constructies zoals waarneembaar op de luchtfoto van 1970 gelegen te Broeckhovenstraat 8 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 3) sectie D 167 H worden in het vergunningenregister opgenomen als geacht 
vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

16. GC2019/33 - Vergunningenregister - Kloosterveld 11 - Deels opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Het hoofdgebouw met aanbouw (met uitzondering van de veranda links achteraan) gelegen te Kloosterveld 
11 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 1 F32 wordt in het vergunningenregister opgenomen als 
geacht vergund. De garage achter en naast de berging met daarachter het open afdak, de aangebouwde 
garage aan de rechterzijde, de vrijstaande berging/garage links achteraan het perceel en het linker deel van 
de aanbouw (veranda) gelegen te Kloosterveld 11 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 1 F32 worden 
niet in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

integrale veiligheid 

17. Integrale veiligheid – fuif Biest kermis te Brecht, parking feestzaal de Eikel, Oude Veldstraat 6 
op 19 oktober 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan gebuurte De Biest vzw om 
een fuif ter gelegenheid van Biest kermis in te richten op 19 oktober 2019 te Brecht, parking feestzaal de 
Eikel, Oude Veldstraat 6. 
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. 
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-       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 4uur met een gradueel afbouwen vanaf 3u 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. 

18. Integrale veiligheid – I love jumping 2019 te Sint-Lenaarts, rijhal Kraaienhorst op 15, 16 en 17 
november 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan I love jumping vzw om op 
15, 16 en 17 november een jumping met familiaal karakter, op vrijdag 15 november 2019 een muziekgroepje 
en op zaterdag 16 november 2019 een feestavond voor de ruiters in te richten in de rijhal te Sint-Lenaarts, 
Kraaienhorst. 
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. 

19. Integrale veiligheid – Zwarte Pietenbal - KLJ Sint-Lenaarts te Brecht, Houtstraat 4E op 30 
november 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan KLJ Sint-Lenaarts om het 
Zwarte Pietenbal in te richten op 30 november 2019 te Brecht, Houtstraat 4E. 
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 4uur met een gradueel afbouwen vanaf 3u met 10dbA. 
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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 

20. 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 dinsdag 22 oktober (van 08u00 t.e.m. 16u00) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Landelijke Kinderopvang te Brecht, 
Schoolstraat, parking grasplein tegenover de gemeentelijke basisschool De Sleutelbloem -  parkeerverbod 
voor het plaatsen van een trainingsunit inzake een blusopleiding voor kinderbegeleiders 
- De aanvrager om van vrijdag 13 september 2019 tot en met vrijdag 20 september 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Tilburgbaan t.h.v. huisnr. 121: inname deel van de 
rijbaan voor materiaalopslag 
- De aanvrager om op woensdag 11 september 2019 signalisatie/verkeersbelemmeringen uit te voeren te 
Sint-Job-in-'t-Goor, Eikenlei 50 : parkeerverbod voor vrachtwagen, levering van toestel. 
- De aanvrager om op dinsdag 24 september 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Bethovenstraat thv huisnr. 17 – plaatsen van verhuiswagen op de rijbaan 
- De aanvrager om van 12 september 2019 tot en met 13 september 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius/Integan (ref. 20259910) te Brecht, 
Zandstraat – De Catersplein – aanleg nutsleidingen voor verkaveling 
- De aanvrager om van 16 september 2019 tot en met 30 september 2019 (max. 4 dagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Agentschap 
Wegen en Verkeer te Brecht, Bethovenstraat t.h.v. huisnr. 46: herstelling fietspad – herstelling 
betonstraatstenen fietspad 
- De aanvrager om van 16 september 2019 tot en met 30 september 2019 (max. 4 dagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Agentschap 
Wegen en Verkeer te Brecht, Schotensteenweg t.h.v. huisnr. 93a: herstelling betonnen fietspad 
- De aanvrager om van maandag 30 september 2019 tot en met vrijdag 4 oktober 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Schijndallaan thv. huisnr. 15 – gedeeltelijke inname 
van de rijbaan voor het plaatsen van een container 
- De aanvrager om op zaterdag 21 september 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Dorpsstraat thv huisnr. 16 – parkeerverbod voor het plaatsten van verhuiswagen en 
ladderlift 
- De aanvrager om van 18 september 2019 tot en met 20 september 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius te Brecht, Venusstraat t.h.v. huisnr. 
12: aansluiting gas - inname voetpad, fietspad en deel van de rijbaan 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

21. Lastvoorwaarden herformulering projectdefinitie gemeentehuis Gemeentepark 1 te Brecht - 
Goedkeuring gunning - 2019/013 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 6 september 2019 voor Perceel 
1 (Herbekijken projectdefinitie gemeentehuis - RUP), opgesteld door de Dienst secretariaat. 
Artikel 2 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3 
De opdracht “Lastvoorwaarden herformulering projectdefinitie gemeentehuis Gemeentepark 1 te Brecht - 
Perceel 1 (Herbekijken projectdefinitie gemeentehuis - RUP)” wordt gegund aan de firma met de enige 
offerte (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Bunkerhotel, Vaartstraat 1 te 1000 
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Brussel, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag en voor een maximum (400 uren) van € 34.000,00 excl. 
btw of € 41.140,00 incl. 21% btw. De facturatie gebeurt aan het uurtarief van 85 euro excl. btw. 
Artikel 4 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2019/013 
van 25 juli 2019. 

22. Uitbatingsrecht van het ontmoetingscentrum 't Centrum - Selectie kandidaten 

Besluit 
Artikel 1 
De volgende kandidaten (in willekeurige volgorde) worden geselecteerd om de verdere procedure te 
doorlopen: 
1. Jan Vermeiren - Vondel 33E - 2960 Sint-Lenaarts 
2. Stoffels Luc BVBA - Kloosterakkerweg 1 - 2960 Sint- Lenaarts 
3. HappyNotes BVBA - Diamantstraat 17 - 2980 Zoersel 
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan alle kandidaten met een uitnodiging voor een gespreksronde. 

personeel 

23. Opstart aanleg werfreserve voor generieke functie van administratieve medewerker (C1-3) 
voor gemeente en OCMW 

24. Aanvaarding/niet-aanvaarding van kandidaturen voor technisch assistent-garagist (D1-3) 

25. Tijdelijke halftijdse aanstelling administratieve medewerker burgerzaken i.v.v. afwezigheid  

26. Aanstelling HT administratieve medewerker - dienst Financiën (C1-3)  

27. Personeel - disponibiliteitstelling  

28. Aanvaarding vrijwillig ontslag Besluit 

FINANCIËN 

29. 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 63 222,86 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst van de nog terug te betalen waarborgen, naar 
aanleiding van afgehandelde kapvergunningen en/of bouwdossiers, goed voor een bedrag van 3 662,50 
euro. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

30. Aanstelling gerechtsdeurwaarder gemeentelijke administratieve sanctie ABnv 

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. 
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31. Aanstelling gerechtsdeurwaarder gemeentelijke administratieve sanctie BP 

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. 

32. Aanstelling gerechtsdeurwaarder gemeentelijke administratieve sanctie BW 

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. 

33. Aanstelling gerechtsdeurwaarder gemeentelijke administratieve sanctie D3B nv 

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. 

34. Aanstelling gerechtsdeurwaarder gemeentelijke administratieve sanctie KM 

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. 

35. Aanstelling gerechtsdeurwaarder gemeentelijke administratieve sanctie TN 

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. 

36. Aanstelling gerechtsdeurwaarder gemeentelijke administratieve sanctie vdWJ 

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. 

37. Aanstelling gerechtsdeurwaarder gemeentelijke administratieve sanctie VGM 

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 

bevolking 

38. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters L.D., V.A., M.S. 
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burgerlijke stand 

39. Concessie begraafplaatsen W.C. - Besluit 

40. Concessie begraafplaatsen B.JFC - Besluit 

41. Vervallen concessies en procedure tot hernieuwing - Besluit 

WELZIJN 

42. Projectaanvraag ‘samen sociale gezondheidsongelijkheid verminderen’ 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft prinicipieel akkoord om deel te nemen aan bovenstaande 
projectoproep onder volgende voorwaarden: 
-        Er worden geen extra financiële middelen voorzien vanuit Brecht, de subsidies dienen kostendekkend 
te zijn voor uitvoering van het project 
-        Brecht neemt deel aan de aanvraag voor de periode dat het project duurt, d.w.z. 1.1.2020 tem 
30.9.2021. Voor de periode nadien wordt geen enkel engagement aangegaan. 
-        De uitvoering van het project vergt geen extra werkbelasting voor de medewerkers van sociale dienst. 
Artikel 2 
Afschrift wordt bezorgd aan de coördinator sociaal huis en de consulent welzijn. 
 

 
Annemie Marnef Eline Peeters 
Algemeen Directeur Burgemeester waarnemend 
 


