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VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 

1. Verslagen voorgaande zittingen 

Besluit 
Artikel 1 
De verslagen van de zittingen van het college van burgemeester en schepenen van 17 september 2019 en 
20 september 2019 worden goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Dienst mobiliteit: We kregen de melding dat voertuigen die op of af de parking aan de voetbal 
(Ambachtslaan) in conflict komen met voorbijrijdende fietsers. We stellen voor om een verkeersdrempel 
(geel-zwarte korte verkeersdrempel zoals dikwijls gebruikt bij tijdelijke werken) te leggen zodat voertuigen 
moeten stoppen voor ze van de parking afrijden. Beslissing: mag opgenomen worden in de planning. 
- OAR (via L. Aerts): 
        ° Aan de toog in de grote zaal in 't Centrum een boiler voorzien, zodat er daar ook warm water ter 
beschikking is (de deinst gebouwen zou hiervan op de hoogte zijn) - ok, werden 2 doorstromers besteld. 
        ° Dringend het nodige doen voor de terbeschikkingstelling van tafels en stoelen, alsook servies en 
bestek. - Kan servies en bestek gehuurd worden in afwachting een definitieve bestelling? 
Basisuitrusting van de keuken: wat is stand van zaken? Is er een voorstel in opmaak?  
- Via F. Van Looveren: Kan er een update gegeven worden betreffende de toegankelijkheid van het GC? We 
zaten laatstleden op de piste van een buitenliftje. Zijn hiervoor al stappen ondernomen, offertes in 
aanvraag,...?  We wachten de offertes af om dit verder te bespreken. 
- schoolraad: fietsenstalling school Brecht centrum: stand van zaken? Dit wordt nagekeken.  
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 Eester 19 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien 
van 1 notenboom, 1 es, 1 esdoorn zonder heraanplant.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 
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5. Kapvergunning Bosschaertlaan 35 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien 
van 4 berken, 1 den, 1 lijsterbes, 1 acacia, 1 vogelkers mits heraanplant van 3 streekeigen hoogstambomen 
van plantmaat 16/18 (16-18 cm stamomtrek op borsthoogte). 
De kaptoelating is slechts uitvoerbaar na ontvangst van de waarborg in het kader van de opgelegde 
heraanplant. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 

6. Kapvergunning Mieksebaan 187a 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
1 eik mits heraanplant van 1 hoogstamboom van plantmaat 16/18 (16-18 cm stamomtrek op borsthoogte). 
De kaptoelating is slechts uitvoerbaar na ontvangst van de waarborg in het kader van de opgelegde 
heraanplant. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 

wegendienst 

7. Verbreding kruispunt Brugstraat en Ebeslaan - Volledige borgvrijgave 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de volledige borgvrijgave goed voor de verbreding van 
het kruispunt Ebeslaan/Brugstraat. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Fransen Bouwonderneming bvba en de financiële 
dienst. 

8. Weg- en rioleringswerken sociaal woonproject "Molenstraat" - Verslag werfvergadering nr. 20 
d.d. 5 september 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van werfvergadering nr. 20 
van Groep Infrabo N.V. van 5 september 2019 m.b.t. de weg- en rioleringswerken voor het aanleggen van 
de publieke ruimte voor het sociaal woonproject "Molenstraat". 

9. Weg- en rioleringswerken sociaal woonproject "Molenstraat" - Verslag werfvergadering nr. 21 
d.d. 12 september 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van werfvergadering nr. 21 
van Groep Infrabo N.V. van 12 september 2019 m.b.t. de weg- en rioleringswerken voor het aanleggen van 
de publieke ruimte voor het sociaal woonproject "Molenstraat". 

10. Project wijk "Leeuwerik" - VMSW - Verslag werfvergadering 6 september 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de werfvergadering van 6 
september 2019 aangaande de weg- en rioleringswerken m.b.t. het project wijk "Leeuwerik". 
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11. Verkaveling Pothoek (VMSW) - Werfverslag d.d. 9 september 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het werfverslag van 9 september 2019 met 
betrekking tot de weg- en rioleringswerken voor de verkaveling in de Pothoek. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen 

12. Splitsing - Overbroekstraat 15 - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert goedkeuring aan de splitsing van een vergunde 
rundveestal (lot 1), van de bijhorende woning en achtergelegen stal (lot 2), gelegen in de Overbroekstraat 
15 te Brecht, kadastraal bekend als 3de afdeling, sectie B, nr(s) 501H volgens het opmetingsplan van 
landmeter Neefs en Roos, opgemaakt te Wuustwezel op 27 augustus 2019. 
Artikel 2 
Uittreksel van dit collegepunt wordt bezorgd notaris De Sadeleer, Gasthuisstraat 27, 2960 Brecht. 

omgevingsvergunningen 

13. OMV2019/254 - Omgevingsvergunning - Hoekstraat 25 - Openbaar onderzoek 

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

14. OMV2019/255 - Omgevingsvergunning - Henxbroek 3 - Openbaar onderzoek 

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

15. OMV2019/150 - Omgevingsvergunning - H. Van Bukentoplaan 57 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een veranda in H. Van 
Bukentoplaan 57 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie B 120 M, 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. 
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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. 
- 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. 

16. OMV2019/151 - Omgevingsvergunning - Achteromstraat 38A - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het bouwen van een vrijstaande 
woning met aangebouwd bijgebouw te Achteromstraat 38A, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie A 
329 V14, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
Men dient 16,48m² niet strikt noodzakelijke verharding minder aan te leggen. 
Er dient bijkomend een streekeigen hoogstamboom heraangeplant te worden met plantmaat 16/18. 
Het volledige bijgebouw dient steeds de functie van bijgebouw te behouden. (berging) Er mag geen 
woonfunctie in ondergebracht worden.  
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. 
De hemelwaterafvoer van het bijgebouw dient mee te worden aangesloten op de regenwaterput. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 1,91 m2 en inhoud van 1.197,5 liter. Deze installatie maakt het insijpelen van 
het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-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 
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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. 
-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. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van de 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. 
- 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. 

17. OMV2019/157 - Omgevingsvergunning - Eendrachtstraat 8 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het verbouwen van een woning in 
Eendrachtstraat 8 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 34 X12 en (afd. 5) sectie A 34 Y12, mits 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
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-Het afdak aan de achterzijde van de bijbouwen dat niet vermeld staat op de plannen, maar wel 
zichtbaar is op foto 5, moet worden afgebroken.  
-Het zadeldak van de bijbouw achteraan mag niet verhoogd, maar enkel in stand gehouden worden. 
Hierdoor zal het raam in de achtergevel minder hoog zijn dan voorzien op de plannen.  
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: 
-De afwateringsgracht voor de binnentuinen achteraan het perceel op de grens tussen de eigendommen 
Eendrachtsstraat en Eikenlei moet bewaard blijven en te allen tijde open gehouden te worden.  
-Plaatsen van minimaal één septische put: verplichte voorzuivering via een individuele 
voorbehandelingsinstallatie met benor-certificaat. Een septische put is verplicht aan te leggen in het 
collectief te optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet hierop aangesloten 
worden. De bestaande sterfput moet na aansluiting op de straatriolering afgekoppeld worden.  
-Lozingsvoorwaarden: Lozing in een sterfput kan enkel indien geen riolering aanwezig, niet ondergronds 
(buizen) of bovengronds (grachten), én slechts na (voor)zuivering. Binnen het toekomstig te rioleren gebied 
(collectief te optimaliseren) wordt geadviseerd tijdelijk te lozen in een ondiepe bezinkput of sterfgracht na 
voorbehandeling door minimaal één septische put.  Een jaarlijkse lediging van de septische put is vereist. De 
bezinkput- of gracht  mag een maximale diepte van 1m ten opzichte van het maaiveld hebben om lozing in 
grondwater en vervuiling te voorkomen. De putten moeten na aansluiting op de riolering definitief buiten 
gebruik gesteld worden. Elke vorm van (in)directe afvalwaterlozing in grondwater of oppervlaktewater valt 
onder toepassing van vlarem en is onderhevig aan specifieke lozingsvoorwaarden.)  
-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 2,30 m2 en inhoud van 1.437 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. 
 - 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 
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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. 

18. OMV2019/221 - Omgevingsvergunning - H. Van Bukentoplaan 39 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor bouwen van een eengezinswoning in H. 
Van Bukentoplaan 39 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie B 135 N2, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden:  
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 toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat met een inhoud van minimaal 1.000 l voor 1 tot 4 inwoners: Een septische put is verplicht 
aan te leggen in het collectief te optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet 
hierop aangesloten worden. In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal gebied of 
collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in dat geval 
wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, het grijs 
water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l / max. 10.000 l 
voorzien van nuttig hergebruik (put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-
spoelingen gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan)  /  (put, pomp en aftappunten 
voor bedrijfstoepassingen, drinkwater voor de dieren, dienstkraan voor kuiswater, etc)  met een 
noodoverloop naar een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen 
regenwater mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening.  
De hemelwaterafvoer van het bijgebouw dient mee te worden aangesloten op de regenwaterput. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 2,53 m2 en inhoud van 1.581 liter. Deze installatie maakt het insijpelen van 
het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
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-Het doorvoerdebiet bedraagt minimaal 10l/s en het ledigingsdebiet bedraagt maximaal 20 l/s.ha vanaf 2500 
m2 aangesloten verharding tot 40 l/s.ha bij verhardingen vanaf 5000 m2, door middel van een knijpleiding, 
wervelventiel of pomp. 
Deze installatie maakt het mogelijk dat een buffervolume langzaam vol loopt, in de grond sijpelt en slechts 
een kleine hoeveelheid water over langere tijd afgevoerd wordt naar de riolering, gracht of waterloop. 
-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. 
-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. 
- 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. 
- 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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- Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be 

19. OMV2019/228 - Omgevingsvergunning - Hendrik Schoofsstraat 4 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor slopen van een handelspand met 
woning in Hendrik Schoofsstraat 4 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 497 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. 
- 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. 
- 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. 

omgevingsmeldingen 

20. OMV2019/264 - Omgevingsmelding - Hogeweg 42 - Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
bronbemaling voor bouwkundige werken inrichting gelegen te 2960 Brecht, Hogeweg42, kadasternummer 
(afd. 5) sectie A 39 P.  
Artikel 2 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
bijzondere voorwaarden: 
Bronbemaling, droogzuiging van bouwputten en drainering:  
(Het is verboden een bronbemaling te exploiteren als die geheel of gedeeltelijk is gelegen in een 
beschermingszone van het type I of II van grondwaterwinningen, bestemd voor de openbare 
watervoorziening.) 
-De droogzuiging moet voldoen aan art 5.53.3.1 van vlarem II. 
-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 lozing op de openbare riolering, met een verbod 
op lozing in de vuilwaterafvoer (DWA) indien gescheiden regenwaterafvoer  (RWA) aanwezig, én maximaal 
tot 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.)  
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-De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
-Het grondwater dat onttrokken wordt bij de draineringen alsook bij de bronbemalingen moet, in zoverre dit 
met toepassing van de beste beschikbare technieken mogelijk is, nuttig worden gebruikt. 
-Voor elke lozing van bronbemalingswater in de riolering moet een zandvanger geplaatst worden. 
-Groenschade :  
 Schade ten aanzien van waardevolle bomen in de omgeving dient vermeden te worden. 
 Indien mogelijk enkel droogzuiging buiten droogte en zomerperiode en/of toepassing van retourbemaling  
 (vb druppelbevloeiing). 
 Langdurige droogzuiging tussen de groei (apri-nov) dient vermeden te worden. 
-De nodige maatregelen dienen genomen te worden om hinder (geluid, trillingen, …) te voorkomen.  

21. OMV2019/278 - Omgevingsmelding - Moeshofstraat 3A - Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
bronbemaling bij bouwkundige werken inrichting gelegen te 2960 Brecht, Moeshofstraat 3A, 
kadasternummer (afd. 5) sectie A 48 C4. 
Artikel 2 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
bijzondere voorwaarden: 
Bronbemaling, droogzuiging van bouwputten en drainering:  
(Het is verboden een bronbemaling te exploiteren als die geheel of gedeeltelijk is gelegen in een 
beschermingszone van het type I of II van grondwaterwinningen, bestemd voor de openbare 
watervoorziening.) 
-De droogzuiging moet voldoen aan art 5.53.3.1 van vlarem II.  
-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 lozing op de openbare riolering, met een verbod 
op lozing in de vuilwaterafvoer (DWA) indien gescheiden regenwaterafvoer  (RWA) aanwezig, én maximaal 
tot 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.)  
-De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
-Het grondwater dat onttrokken wordt bij de draineringen alsook bij de bronbemalingen moet, in zoverre dit 
met toepassing van de beste beschikbare technieken mogelijk is, nuttig worden gebruikt. 
-Voor elke lozing van bronbemalingswater in de riolering moet een zandvanger geplaatst worden. 
-Groenschade :  
 Schade ten aanzien van waardevolle bomen in de omgeving dient vermeden te worden. 
 Indien mogelijk enkel droogzuiging buiten droogte en zomerperiode en/of toepassing van retourbemaling  
 (vb druppelbevloeiing). 
 Langdurige droogzuiging tussen de groei (apri-nov) dient vermeden te worden. 
-De nodige maatregelen dienen genomen te worden om hinder (geluid, trillingen, …) te voorkomen. 

22. OMV2019/265 - Omgevingsmelding - Scherpenbergstraat 1C - Geen aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt geen akte van de omgevingsmelding voor het plaatsen 
van een bovengrondse propaangastank bij een particuliere woning gelegen te 2960 Brecht, 
Scherpenbergstraat1C, kadasternummer (afd. 2) sectie L 65 M20, ingediend door ANTARGAZ  BELGIUM 
gevestigd te De Kleetlaan 5A, 1831 Diegem. 
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vergunningsregister 

23. GC2019/50 - Vergunningenregister - Sint-Lenaartsbaan 1 - Opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De vier vrijstaande bijgebouwen gelegen te Sint Lenaartsbaan 1 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie E 
723 D worden in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan Het Vossegat, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

24. GC2019/52 - Vergunningenregister - Hendrik Consciencelaan 22 - Deels opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Het hoofgebouw van 9 bij 6 meter, met uitzondering van de volwaardige verdieping achteraan, met aanbouw 
van 6 bij 5,2 meter en de vrijstaande garage van 9 bij 4 meter aan de linkerzijde van het perceel  gelegen te 
Hendrik Consciencelaan 22 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 137 K4 wordt in het 
vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. De gewijzigde situatie achteraan de eerste verdieping 
(rechttrekken zadeldak) van het hoofdgebouw, de aanbouw aan de linkerzijde van het hoofdgebouw, de 
aanbouwen aan de vergund geachte (9 bij 4 meter) vrijstaande garage aan de linkerzijde van het perceel en 
de vier andere vrijstaande bijgebouwen gelegen te Hendrik Consciencelaan 22 te Brecht, kadasternummer 
(afd. 5) sectie A 137 K4 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. 

stedenbouwkundige attesten 

25. SA2019/15 - Stedenbouwkundig attest - Van Pulstraat 101 - Positief 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een stedenbouwkundig attest afgeleverd voor het bouwen van een woning met tandartspraktijk in 
Van Pulstraat 101 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie N 672 R overeenkomstig de 
verkavelingsvoorschriften, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
-de afmetingen voor halfopen bebouwing zoals voorzien in de verkavelingsvoorschriften kunnen toegepast 
worden (met dus een hogere kroonlijst en nokhoogte dan de aanpalende woning waarmee gekoppeld dient 
te worden), mits er een akkoord aan de aanpalende eigenaars gevraagd wordt.  
-De vrijblijvende geveldelen aan de te koppelen zijde dienen afgewerkt te worden met een duurzaam, 
kwalitatief en esthetisch verantwoord materiaal. 
-de tandartspraktijk dient te voldoen aan de voorwaarden van de vrijstelling: 
“§ 3. Vrijgesteld van deze omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is het in een 
woongebouw uitoefenen van functies, complementair aan het wonen, zoals kantoorfunctie, dienstverlening 
en vrije beroepen, verblijfsrecreatie, detailhandel, restaurant, café en bedrijvigheid, mits aan alle van de 
volgende vereisten voldaan is: 
1° het woongebouw is gelegen in een woongebied of in een daarmee vergelijkbaar gebied; 
2° de woonfunctie blijft behouden als hoofdfunctie; 
3° de complementaire functie beslaat een geringere oppervlakte dan de woonfunctie met een totale 
maximale vloeroppervlakte van 100 vierkante meter; 
4° de complementaire functie is niet strijdig met de voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, 
bouwverordeningen, verkavelingsverordeningen, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere 
plannen van aanleg, minder dan vijftien jaar oude verkavelingsvergunningen of minder dan vijftien jaar oude 
omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden.” 
-de nodige parkeerplaatsen voor de woning en de tandartspraktijk dienen voorzien te worden volgens de 
gemeentelijke parkeerverordening. 
-De noodwoning die momenteel dieperliggend op het perceel aanwezig is, dient ofwel afgebroken te worden, 
ofwel in overeenstemming gebracht te worden met de verkavelingsvoorschriften en als bijgebouw in gebruik 
te worden genomen. In geen geval kunnen er 2 woningen op het perceel toegelaten worden. 
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26. SA2019/16 - Stedenbouwkundig attest - Prinsstraat ZN - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert het afleveren van een stedenbouwkundig attest voor 
vrijstaande eengezinswoning Nieuwstraat ZN in Prinsstraat ZN te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 
877 K2. 
Indien: 
- er voldoende afstand is tussen de woningen gelegen Nieuwstraat 37 en 39 
- er een aanpassing van de kavelgrenzen conform de algemene richtlijnen voor vrijstaande bebouwing, nl. 
minimaal 15m breedte per perceel voor een vrijstaande woning kan gerealiseerd worden 
- de woningen Nieuwstraat 37 en 39 zich op minimaal 3m uit de nieuwe perceelsgrenzen bevinden 
- er een verkavelingswijziging kan bekomen worden zodat het perceel van de aanvraag niet meer in 
openbare wegenis ligt 
dan kan er een vrijstaande woning gebouwd worden tussen de woningen gelegen Nieuwstraat 37 en 39. 
Tussen de woningen van Nieuwstraat 37 en 39 is er te weinig ruimte voor 2 halfopen woningen. 

integrale veiligheid 

27. Integrale veiligheid – KnallPartie te Brecht, Energielaan 1,  op dinsdag 31 december 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan Vzw Carouse om een 
nieuwjaarsfuif KnallPartie 2020 in te richten op 31 december 2019 te Brecht, Energielaan 1. 
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 2 m aan alle geluidskasten. 
-       de duur van de muziekactiviteit is beperkt tot 4 uur 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 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de afwijking van het sluitingsuur tot 
05.00 uur op dinsdag 31 december 2019. 
Conform het reglement op evenementen moet de muziek worden stopgezet om 5 uur met een gradueel 
afbouwen vanaf 4 uur met 10 dbA. 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de organisatoren, de lokale politie en de brandweer. 

mobiliteit 

28. 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 maandag 23 september 2019 tot en met vrijdag 4 oktober 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Erik Henderickx te Brecht, Venlaan thv. 
huisnr. 6 – parkeerverbod en gedeeltelijke inname van de rijbaan voor het plaatsen van een container 



13 

- De aanvrager om van woensdag 16 oktober 2019 tot en met donderdag 17 oktober 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, De Renlaan 22  –  parkeerverbod voor plaatsing 
chapewagen 
- De aanvrager om op 25 oktober 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te 
Brecht, Hogebaan t.h.v. basisschool Maria-Middelares (huisnr. 2), – parkeerverbod inzake plaatsing IDEWE 
medische car (op het gedeelte van de parkeerstrook naast de HSTstrook) 
- De aanvrager om van 23 september 2019 tot en met 29 februari 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Gemeente Schoten te Brecht, hoek 
Beukenlei - Eikenlei : plaatsing vooraankondigingsbord voor de werken aan de Botermelklaan te Schoten 
- De aanvrager om op zaterdag 12 oktober 2019 ( van 11.00u tot 14.00u )signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Schoolplein – parkeerverbod over 4 parkeerplaatsen 
in de hoek rechts achter het oude gemeentehuis (kant van De Kroon) voor de plaatsing van een foodtruck 
voor huwelijk 
- De aanvrager om van dinsdag 17 september 2019 tot en met maandag 23 september 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa ov te Brecht, Hoogstraatsebaan t.h.v. 
huisnr. 142: dringende herstelling lek - inname berm, fietspad en deel van de rijbaan 
- De aanvrager om van 23 september 2019 tot en met 30 september 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Eandis te Brecht, Beukenlei t.h.v. huisnr. 6 : 
blaaswerken voor onderhoud glasvezel- en kopernetwerk van Eandis – inname fietspad 
- De aanvrager om op zaterdag 28 september 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Hofstraat thv huisnr. 21 – parkeerverbod voor plaatsen van verhuiswagen 
- De aanvrager om van 1 oktober 2019 tot en met 20 december 2019 (verlenging) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te St.Lenaarts, Hoogstraatsebaan t.h.v. huisnr. 38  - 
parkeerverbod inzake bouw van 2 woningen 
- De aanvrager om van 26 september 2019 tot en met 20 oktober 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Hoogstraatsebaan 26 (stelling) – Engelakker 
(parkeerverbod)  : inname voetpad voor plaatsen stelling – parkeerverbod voor kraan 
- De aanvrager om van 4 oktober 2019 tot en met 11 oktober 2019 ( 1 – 2 werkdagen in deze periode 
) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Telenet Herentals te 
Brecht, Sint Lenaartsbaan – plaatsen van TV-kabels in de bermen 
- De aanvrager om op 30 september 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
voor rekening van Pidpa ov te Brecht, Bethovenstraat t.h.v. huisnr. 50: herstelling/ onderhoud waternet – 
inname berm, voetpad, fietspad en deel van de rijbaan 
- De aanvrager om van 4 oktober 2019 tot en met 11 oktober 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Telenet Herentals te Brecht, Terheidelaan 
t.h.v. huisnr. 1A – plaatsen van TV kabels in bermen 
- De aanvrager om van 4 oktober 2019 tot en met 11 oktober 2019 (1 – 2 werkdagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Telenet 
Herentals te Brecht, Bevrijdingsstraat t.h.v. huisnrs. 51-55 – plaatsen van TV-kabels in bermen 
- De aanvrager om op zaterdag 5 oktober 2019 ( van 07u30 t.e.m. 12u00) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Schoolplein 2, parking voor de gemeentelijke 
basisschool De Sleutelbloem -  parkeerverbod voor het plaatsen van een trainingsunit inzake een 
blusopleiding voor het personeel van de kinderdagverblijven van het lokaal overleg kinderopvang 
- De aanvrager om op woensdag 9 oktober 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Brugstraat thv huisnr. 135 – plaatsen van verhuiswagen en ladderlift op fiets- en voetpad 
- De aanvrager om tussen maandag 30 september 2019 en vrijdag 4 oktober 2019 (1 dag in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Bristerstraat 1A 
–  parkeerverbod voor plaatsing vrachtwagen voor PUR 
- De aanvrager om tussen maandag 21 oktober 2019 en zondag 27 oktober 2019 (1 dag in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Bristerstraat 1A 
–  parkeerverbod voor plaatsing chapewagen 
- De aanvrager om van zaterdag 28 september 2019 tot en met zondag 29 september 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Brugstraat thv huisnr. 116 – plaatsen van 
verhuiswagen op fiets- en voetpad 

29. Tijdelijk politiereglement - Dag van de Landbouw - Brasschaatbaan op 13 oktober 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zondag 13 oktober 2019 van 10.00 uur tot 20.00 
uur aan weerszijden van de Brasschaatbaan 29A: 
-       een snelheidsbeperking tot 50 km/uur in te voeren over een lengte van 1 km : 500 m aan weerszijden 
van de Brasschaatbaan 29A. 
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-       een snelheidsbeperking tot 30 km/uur in te voeren over een lengte van 500 m : 250 m aan weerszijden 
van de Brasschaatbaan 29A. 
-       parkeerverbod in te voeren aan beide kanten van de rijbaan over een lengte van 1 km: 500 m aan 
weerszijden van de Brasschaatbaan 29A.  
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 - Biest kermis - Veldstraat op 20 oktober 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zondag 20 oktober 2019 van 11.00 uur tot 21.00 
uur: 
-       Parkeerverbod in te voeren in de Veldstraat vanaf huisnummer 13 tot huisnummer 25. 
-       De Veldstraat vanaf huisnummer 13 tot huisnummer 25 af te sluiten voor alle verkeer. 
-       Plaatselijk verkeer in te voeren in de Hofstraat en Veldstraat vanaf huisnummer 1 tot huisnummer 13. 
-       Plaatselijk verkeer in te voeren in de Veldstraat vanaf huisnummer 25 tot kruispunt Veldstraat/Oude 
Veldstraat thv Hubo. 
-       Deze maatregel is niet van toepassing op de kermiswagens. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om gedurende voormelde periode het verkeer om te 
leiden via de Biest – Gasthuisstraat – Bethovenstraat – Ringlaan. 
Artikel 3 
De maatregelen zijn niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten. 
Artikel 4  
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen. 
Artikel 5 
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 6 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

lokale economie en landbouw 

31. Overeenkomst bezetting ter bede Paul Van Ham - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de overeenkomst bezetting ter bede met dhr. Paul Van 
Ham goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan dhr. Paul Van Ham, de financiële dienst en dienst lokale 
economie en landbouw. 

32. Verslag vergadering landbouwraad van 3 september 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de landbouwraad van 3 
september 2019. 
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Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de consulente lokale economie. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

33. Lastvoorwaarden voor theatertechnische prestaties Gemeenschapscentrum Brecht - OC 't 
Centrum Sint-Lenaarts - Goedkeuring gunning - 2019/012bis 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 19 september 2019, opgesteld 
door de Dienst Vrije Tijd. 
Artikel 2 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3 
De basisopdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de 
beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde PFL BVBA,  Dominic De Gruyter, Achterstenhoek 9 te 2275 Lille, 
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 832,90 euro incl. BTW. De verlengingen worden mogelijks 
gegund tegen dezelfde voorwaarden als de basisopdracht. 
Artikel 4 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2019/012bis van 15 juli 2019. 
Artikel 5 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in 2019/6157019/7/0705. 

ICT 

34. Vervanging Digitaal Archief 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de offertes van Remmicom voor de uitbreiding SAN en 
uitbreiding back-up server goed voor een bedrag van 6163,40 euro en 8952,33 euro incl. btw.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de informaticadienst, de expert informatiebeheer en de 
financiële dienst. 

personeel 

35. Aanvaarding/niet-aanvaarding van kandidaturen voor arbeider-schoonmaak (E1-3) 

36. Aanstelling technisch assistent-leefomgeving (D1-3) 

37. Tijdelijke aanstelling in vervanging van 

38. Ontslag wegens medisch overmacht 

FINANCIËN 

39. 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 779 468,59 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
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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 1 897,75 
euro. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

40. Vredegerecht - uithuiszetting - volmacht expert financiën 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen stelt Wilfried Symens, expert financiën, aan om de belangen 
van de gemeente Brecht te behartigen in de procedure voor het vredegerecht op 1 oktober 2019. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Wilfried Symens en het vredegerecht. 

MENS - BURGERZAKEN 

burgerlijke stand 

41. Concessie begraafplaatsen V.B.LJM - Besluit 

42. Concessie begraafplaatsen V. KLJ - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

43. Samenwerkingsovereenkomst Toerisme & Recreatie "Noordertuin van Antwerpen" - 
Voortzetting samenwerking 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt voortzetting van de samenwerkingsovereenkomst 
Toerisme & Recreatie "Noordertuin van Antwerpen" goed en voorziet hiervoor de nodige budgetten in haar 
meerjarenplan. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Christel Wilms, Dienst Vrije Tijd-Toerisme. 

erfgoed 

44. Archeologienota ID 12384 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester neemt akte van de archeologienota met identificatienummer 12384 
en onderwerp Vooronderzoek Brecht Groot Schietveld en Marum. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst erfgoed voor verdere verwerking. 

45. Archeologienota ID 12392 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de archeologienota met identificatienummer 
12392 en onderwerp Vooronderzoek Brecht Eendrachtstraat. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst erfgoed voor verdere verwerking. 
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sport 

46. Subsidieverdeling schoolzwemmen 2018-2019 flankerend onderwijs 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de subsidieverdeling van het schoolzwemmen 
schooljaar 2018-2019 goed te keuren voor het bedrag van 4 euro per leerling. 

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL 

47. Tijdelijke aanstelling leermeester LO - 6 lestijden 

48. Tijdelijke aanstelling i.v.v. afwezigheid als leermeester LO - 22 LT 

49. Tijdelijke aanstelling als leermeester Islam - 16 LT 

50. Tijdelijke aanstelling als leermeester niet-confessionele zedenleer - 6 LT 

51. Tijdelijke aanstelling als leermeester RKG - 18 lestijden 

EREDIENSTEN 

52. Toelage - Kerkfabriek O.L.V. Lourdes - Elektriciteitswerken- Goedkeuring factuur 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de betaling van de factuur van EL-WE 
bvba voor een bedrag van 7 096,65 euro incl. 21% btw. 
Artikel 2 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan de kerkfabriek van O.L.V. van Lourdes en de dienst financiën. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


