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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 24 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 L. Aerts: Wat is de stavaza luifels op kerkhoven van Overbroek en Sint-Job? 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

groendienst 

3. Kapvergunning Handbooglaan 26 

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

4. Kapvergunning Rommersheide E 13 

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

5. Kapvergunning Dopheidelaan 10 

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

6. Intrekking kapvergunning Eikenlei 155 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen trekt de goedkeuring van de kapvergunning KT 2019-97 in en 
geeft toelating om hiervoor een creditnota op te maken voor € 150.                     
 
 

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen van dinsdag 1 oktober 2019 
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Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de groendienst en de 
aanvrager. 

wegendienst 

7. Werken nutsleidingen - Toelating/Melding 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de uitvoering van volgende werken in 
verband met nutsleidingen: 
- Proximus, Lange Nieuwstraat 106, 2000 Antwerpen voor werken in de Lessiusstraat, 2960 Brecht volgens 
dossier 423353. 
- Telenet, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen voor werken te Poedeldreef 5, 2960 Brecht volgens dossier 
25042424. 
- Telenet, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen voor werken te Van Ostaeyenlaan 15, 2960 Brecht volgens 
dossier 25042432. 
- Pidpa, Vierselse baan 5, 2280 Grobbendonk voor werken in de Hogebaan, 2960 Brecht volgens dossier D-
25-113 op voorwaarde dat de kosten door de verkavelaar gedragen worden. 
- Pidpa, Vierselse baan 5, 2280 Grobbendonk voor werken in de Brugstraat, 2960 Brecht volgens dossier D-
25-171 op voorwaarde dat de kosten door de verkavelaar gedragen worden. 
- Fluvius, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout voor werken in de Stijn Streuvelslaan, 2960 Brecht 
volgens dossier 249570. 
- Fluvius, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout voor werken in de Scherpenbergstraat, 2960 Brecht 
volgens dossier 334168. 
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de bovengenoemde nutsmaatschappij(en) en de dienst mobiliteit. 

8. Weg-en rioleringswerken in Hanepad - Het Lindeken - Proces verbaal van definitieve 
aanvaarding - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het proces-verbaal van definitieve aanvaarding 
van Studieburo Schillebeeckx, opgesteld op 25 september 2019. 

9. Weg- en rioleringswerken verkaveling Zandstraat - Verslag werfvergadering d.d. 16 
september 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de werfvergadering van SB 
Koen Wouters van 16 september 2019 m.b.t. de weg- en rioleringswerken voor de verkaveling in de 
Zandstraat. 

gebouwen 

10. Bouw nieuw technisch centrum - Verslag coördinatievergadering DJB-architecten nr. 8 d.d. 
13 september 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van verslag nr. 8 d.d. 13 september 2019 van de 
coördinatievergadering over de bouw van het nieuw technisch centrum voor de technische dienst van de 
gemeente Brecht.  
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RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen 

11. Kapmachtiging - Vaartkant Links zn - kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kapmachtiging verleend door Agentschap 
voor Natuur en Bos aan: Stoomsteenbakkerijen Jansen en Maes voor het kappen van bomen op percelen te 
Brecht, gelegen Vaartkant Links zn, percelen afdeling 4, sectie D , kadasternummers 382 F2, 383/2 A, 265_ 
en afdeling 4, sectie C, kadasternummers 294/2 C, 294/2 B. 

omgevingsvergunningen 

12. OMV2019/258 - Omgevingsvergunning - Luyckstraat 10 -  Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek, dat start op 02 oktober 2019 en eindigt op 04 november 2019.  

13. OMV2019/260 - Omgevingsvergunning - Lessiusstraat 78 - Openbaar onderzoek 

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

14. OMV2019/273 - Omgevingsvergunning - Koningsstoel 18 -  Openbaar onderzoek 

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

15. OMV2019/277 - Omgevingsvergunning - Fruithoflaan 33 -  Openbaar onderzoek 

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

16. OMV2019/284 - Omgevingsvergunning - Brugstraat 63 -  Openbaar onderzoek 

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

17. OMV2019/241 - Omgevingsvergunning - Engelakker 19 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het plaatsen van een veranda in 
Engelakker 19 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie B 598 T2, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
-De veranda moet ingekort worden zodat de maximale bouwdiepte van 17.00m niet overschreden 
wordt.  
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- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- 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. 

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

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

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen wenst zich te laten vertegenwoordigen op de hoorzitting van 22 
oktober 2019. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provincie en de dienst omgeving. 

omgevingsberoepen 

19. OMV2018/150 - Omgevingsberoepen - Dorpsstraat 2  - aktename verzoek tot vernietiging 
besluit Deputatie 13 juni 2019 en beslissing indienen verzoekschrift tot vernietiging 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verzoekschrift van vernietiging van de 
omgevingsvergunning die op 13 juni 2019 werd afgeleverd door de Deputatie voor een functiewijziging, 
verbouwing en uitbreiding van een woning tot horecazaak met 1 woongelegenheid, het inrichten van een 
(speel)terrein, ondergrondse fietsenstalling en parkeerzone, en het deels inbuizen van een gracht in 
Dorpsstraat 2 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 693 K2, (afd. 4) sectie D 693 R en (afd. 4) 
sectie D 693 W. 
Artikel 2  
Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing om geen verzoekschrift tot 
tussenkomst in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwsitsingen. 
Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst omgeving en de Raad voor 
Vergunningsbetwisting. 

vergunningsregister 

20. GC2019/54 - Vergunningenregister - Dorpsstraat 18 - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De woning en volledige achterbouw (bestaande uit drie delen) gelegen te Dorpsstraat 18 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 4) sectie D 896 X 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. 
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21. GC2019/55 - Vergunningenregister - Broeckhovenstraat 6 - Opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De eengezinswoning in L-vorm bestaande uit twee rechthoekige volumes van een bouwlaag onder zadeldak 
gelegen te Broeckhovenstraat 6 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 164 B wordt in het 
vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
Artikel 2  
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvragers, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

22. GC2019/11 - Vergunningenregister - Hoogstraatsebaan 18 - Deels opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1  
Het hoofdgebouw (met uitzondering van de voorgevel) en aanbouwen gelegen te Hoogstraatsebaan 18 te 
Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie B 619 M3 worden in het vergunningenregister opgenomen als 
geacht vergund. De gewijzigde voorgevel, de twee woongelegenheden en de handelsfunctie in het 
gelijkvloers rechter deel gelegen te Hoogstraatsebaan 18 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie B 619 
M3 worden niet in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvragers, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

23. GC2019/53 - Vergunningenregister - Hoogstraatsebaan 84 - Deels opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Het hoofdgebouw (5 bij 7 meter) gelegen te Hoogstraatsebaan 84 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie 
B 518 L wordt in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
De aanbouw en achterliggende open afdaken gelegen te Hoogstraatsebaan 84 te Brecht, kadasternummer 
(afd. 4) sectie B 518 L 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. 

bouwovertredingen 

24. BM2019/3 - Bouwmisdrijven – Dennenlaan 7 – bouwen van een bijgebouw zonder de nodige 
omgevingsvergunning 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft zijn goedkeuring tot schrapping van bouwmisdrijf 2019/3 
uit het vergunningenregsiter voor het bouwen van een bijgebouw zonder de nodige omgevingsvergunning op 
het adres Dennenlaan 7 te Brecht, gelegen afdeling 2, sectie L 54 W2. 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de gewestelijk stedenbuwkundig 
inspecteur. 

integrale veiligheid 

25. Integrale veiligheid – Heksentocht te Brecht, gebied Noenheuvel op 26 oktober 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan Adviesraad voor Toerisme 
om op 26 oktober 2019 een najaarswandeling langs domein de Noenheuvel in te richten met onderweg acts 
zoals dans- en theatergroep met muziek en griezelacts.  
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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. 
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 

26. 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 tussen maandag 23 september 2019 en woensdag 25 september 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Rozenlaan t.h.v. 
huisnr. 6 – woning aansluiten op riolering – gedeeltelijke inname van de rijbaan 
- De aanvrager om tussen woensdag 25 september 2019 en vrijdag 27 september 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Cambeenbos 
laan A t.h.v. woning op de hoek met Cambeenbos laan H – DWA aansluiten op riolering – afsluiten rijbaan met 
omleiding 
- De aanvrager om tussen maandag 30 september 2019 en vrijdag 4 oktober 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, hoek Mieksebaan/ 
Jos Nuytsdreef, hoek Mieksebaan/ Albatrosdreef – sonderen naar kabels in berm en rijweg -  inname halve 
rijbaan 
- De aanvrager om van 19 augustus 2019 tot en met 31 november 2019 telkens vanaf 08.45 uur 
(verlenging) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Proximus ( ref 
jms 434805 - 434804) te Brecht, Eikenlei - Zagerijstraat – Smederijstraat - Nijverheidsstraat – aanleggen van 
telecominfrastructuur 
- De aanvrager om van vrijdag 4 oktober 2019 tot en met maandag 21 oktober 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voerente Brecht, Kloosterveld thv. huisnr. 11 – parkeerverbod en 
inname van de ventweg voor het plaatsen van een container 
- De aanvrager om op donderdag 10 oktober 2019 (van 12u00 tot 17u00) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Ebeslaan – tijdelijk afsluiten van de straat met 
omleiding voor een chapewagen 
- De aanvrager om van maandag 18 november 2019 tot en met vrijdag 29 november 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Kerklei t.h.v. huisnr. 59 : inname voetpad voor 
plaatsen stelling – parkeerverbod voor container, ladderlift en kraan inzake dakwerken 
- De aanvrager om op dinsdag 22 oktober 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Schoolstraat, t.h.v. appartement aan de hoek met de Vaarstraat – parkeerverbod voor het 
plaatsten van vrachtwagen inzake levering meubels 
- De aanvrager om van 18 oktober 2019 tot en met 25 oktober 2019 (1 – 2 werkdagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Telenet 
Herentals te Brecht, Klein Veerle  – plaatsen van TV-kabels in bermen 
- De aanvrager om van 18 oktober 2019 tot en met 25 oktober 2019 (1 – 2 werkdagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Telenet 
Herentals te Brecht, Eksterdreef 1 – plaatsen van TV-kabels in bermen – beurtelings verkeer 
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- De aanvrager om op woensdag 16 oktober 2019 ( tussen 10.00u en 15.00u) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Rommersheide D t.h.v. huisnr. 1A  – tijdelijke 
afsluiting rijbaan voor plaatsing kraan 
- De aanvrager om van maandag 30 september 2019 tot en met vrijdag 4 oktober 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: verkavelaar vertegenwoordigd door Marcel 
De Leeuw te Brecht, Zandstraat tussen huisnrs. 44 en 48  – aanleg wegversmalling – afsluiten rijbaan 

27. Tijdelijk politiereglement - Fakkeltocht NSB Oudstrijders - Overbroek kerk en monument op 
12 oktober 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       Op zaterdag 12 oktober 2019 vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur parkeerverbod in te voeren op een gedeelte 
van de parking achter de Sint-Willebrorduskerk : 
            * de parkeerplaatsen tegen het kerkhof. 
            * 3 parkeerplaatsen tegen de kerk aan de kant van het kerkhof. 
-       Op zaterdag 12 oktober 2019 vanaf 11.00 uur tot 12.00 uur de rijweg af te sluiten bij het afrijden van de 
parking ter hoogte van de parkeerplaatsen tegen de kerk. 
-       Op zaterdag 12 oktober 2019 vanaf 11.00 uur tot 12.00 uur het eenrichtingsverkeer op te heffen op de 
parking achter de kerk.  
Artikel 2  
De gemeentelijke diensten zullen instaan om de signalisatie te plaatsen en te verwijderen.  
Artikel 3 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16.03.1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen.  
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen.  

28. Vrachtwagen- en autocarparking oude op- en afrittencomplex te Brecht - gebruiksreglement 

Besluit 
Het gebruiksreglement voor de parking voor vrachtwagens en autocars op het oude op- en 
afrittencomplex wordt vastgesteld als volgt: 
Afdeling 1 – Algemene bepalingen 
Artikel 1 
Dit gebruiksreglement heeft als doel de regels vast te leggen voor de parking gelegen op het oude op- en 
afrittencomplex Brecht. 
De gemeente Brecht stelt een afgesloten parking voor vrachtwagens en autocars ter beschikking, enkel voor 
voertuigen die in regel zijn met het reglement op de technische eisen of voertuigen die toegelaten zijn op de 
openbare weg en waarvan de bestuurder woonachtig is in Brecht. 
Afdeling 2 – Aanvraag en prijsbepaling  
Artikel 2 
Een gebruiker dient een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de gemeente Brecht om een toelating te 
bekomen om de parking te gebruiken. Wijzigingen van de gegevens van de aanvrager dienen onmiddellijk 
aan het gemeentebestuur te worden overgemaakt. 
Artikel 3 
De bestuurder dient een rijbewijs voor te leggen. 
De toelating geldt enkel voor één voertuig per zelfde bestuurder. Het plaatsen van een oplegger of 
aanhangwagen zonder trekker is verboden. 
Een voertuig met draaiende koelinstallatie mag niet op de parking geplaatst worden. 
Artikel 4 
Voor het gebruik van de parking wordt geen vergoeding gevraagd. 
Artikel 5 
De gemeente stelt bij afgifte van de toelating aan de gebruiker een badge ter beschikking waarmee de 
toegangsbareel van het terrein bediend kan worden. Tevens zal door de gebruiker een overeenkomst 
ondertekend worden. 
Oneigenlijk gebruik van de parking zal resulteren in de intrekking van de badge en de eenzijdige verbreking 
van de overeenkomst. 
Personenwagens, moto’s, bromfietsen en fietsen mogen enkel geparkeerd worden op de daartoe voorziene 
plaatsen. Dit parkeren moet gebeuren zonder de inrit en uitrit te hinderen. 
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Het is verboden om meer dan één parkeerplaats te bezetten per badge of andere gebruikers te hinderen 
door slecht te parkeren. 
Artikel 6 
Bij de eerste inschrijving dient een waarborg betaald te worden van € 100 voor de badge. 
Bij verlies kan er een nieuwe badge bekomen worden tegen dezelfde prijs. 
Bij aansluitende verlenging van abonnementen dient geen nieuwe badge aangevraagd te worden. 
Artikel 7 
De overeenkomst is geldig voor 5 jaar. De gebruiker dient echter steeds wijzigingen (adreswijziging,…) door 
te geven. Het gemeentebestuur behoudt het recht om deze overeenkomst eenzijdig op te zeggen. 
Ten laatste een maand voor het vervallen van de toelating dient de gebruiker de toelating te verlengen of op 
te zeggen. Bij opzegging dient de badge in goede staat terug bezorgd te worden aan het gemeentebestuur. 
Pas dan betaalt het gemeentebestuur een bedrag van € 100,00 terug. 
Afdeling 3 – Richtlijnen voor het gebruik 
Artikel 8 
De toegang tot en het parkeren op de parking geschieden op eigen risico en gelden enkel voor het terrein 
waarvan de betreding noodzakelijk is voor het parkeren van het voertuig. 
Artikel 9 
Het gemeentebestuur is niet aansprakelijk voor schade aan de voertuigen, inbraak in voertuigen, 
ladingdiefstallen,… 
Aangebrachte schade aan de infrastructuur van de parking dient onmiddellijk gemeld te worden aan het 
gemeentebestuur. De gebruiker is verplicht alle schade die voortvloeit uit het niet nakomen van deze 
bepalingen door de gebruiker, op eerste aanmaning te vergoeden, onverminderd de rechten die het 
gemeentebestuur aan de wet kan ontlenen. 
Artikel 10 
Bij het niet naleven van dit gebruiksreglement kan het gemeentebestuur de gebruiker de toegang tot de 
parking ontzeggen. 
Artikel 11 
Op de parking gelden alle regels zoals opgenomen in de wegcode. 
Artikel 12 
Het gedrag van de gebruikers mag geen gevaar opleveren voor andere gebruikers van de parking. 
Artikel 13 
De inrichting van de voertuigen moet aan de eisen voldoen zoals wettelijk voorgeschreven. 
Artikel 14 
Een geparkeerd voertuig behoort altijd op de rem te staan of op een andere wijze te zijn geblokkeerd, zodat 
het voertuig geen gevaar kan opleveren. 
Artikel 15 
Het is verboden op de parking te overnachten en vuur te maken, zoals een kampvuur maken, afvalstoffen 
verbranden, barbecues,…. 
Artikel 16 
Het maken van lawaai is niet toegestaan. 
Artikel 17 
Het is verboden om herstellingen en/of onderhoud aan de voertuigen op de parking uit te voeren zoals het 
verversen van olie, smeren van onderdelen, afwassen, enz…. 
Artikel 18 
De gebruiker dient zijn parkeerplaats en omgeving rein te houden. Het is eveneens verboden om voertuigen 
te laden en te lossen of om andere economische activiteiten uit te voeren op de parking. 
Artikel 19 
Kinderen mogen alleen onder begeleiding van een volwassene de parking betreden. 
Afdeling 4 - Slotbepalingen  
Artikel 20 
Het college van burgemeester en schepenen is belast met het toezicht op de uitvoering en naleving van dit 
gebruiksreglement. 
Artikel 21 
Afwijkingen op dit reglement kunnen enkel worden toegestaan door het college van burgemeester en 
schepenen. 
Artikel 22 
Indien dit reglement niet nageleefd wordt, kan het college van burgemeester en schepenen besluiten om de 
parkeerplaats niet meer ter beschikking te stellen. Het gemeentebestuur is gerechtigd om desnoods het 
voertuig op kosten van de gebruiker te laten verwijderen. 
Artikel 23 
Gebruikers, kandidaat-gebruikers en/of betrokkenen kunnen zich melden via: 
-       Gemeente Brecht, Dienst mobiliteit, Gemeentepark 1 te 2960 Brecht (schriftelijk) 
-       mobiliteit@brecht.be (e-mail) 

mailto:mobiliteit@brecht.be
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-       03 660 25 50 (telefonisch)  

29. Vrachtwagen- en autocarparking oude op- en afrittencomplex te Brecht - 
Gebruiksovereenkomst 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de toegevoegde gebruiksovereenkomst van 
"Vrachtwagen- en autocarparking oude op- en afrittencomplex te Brecht" (in bijlage) goed. 

30. Verslag vervoerregioraad op 1 maart 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van 1 maart 2019 van de 
vervoerregioraad Antwerpen. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

31. Dagorde gemeenteraad d.d. 10 oktober 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de dagorde van de gemeenteraad d.d. 10 
oktober 2019. 

32. Aankoop kantoormeubilair in functie van verhuis financiën naar welzijnscampus 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte voor de aankoop van bureaumateriaal voor de 
dienst financiën goed voor een bedrag van 9 880,50 euro (incl. btw) bij Pami. 
Artikel 2 
Opdracht wordt gegeven aan de financieel directeur om een interne begrotingswijziging te doen en 
bijkomend budget te voorzien bij de tweede budgetwijziging. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Pami en de financiële dienst. 

personeel 

33. Vacantverklaring van 1 VE contractuele functie van technisch medewerker dienst wegen (C1-
3) 

34. Vacantverklaring van 1 VE contractuele functie van arbeider-gebouwen (E1-3) 

35. Vaststelling examencommissie voor selectieprocedure technisch assistent-garagist (D1-3) 

36. Kennisname van besluiten algemeen directeur - september 2019  

FINANCIËN 

37. 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 648 115,29 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 45 547,30 
euro. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

38. Financiën - Kohier van de gemeentebelasting tweede verblijven camping Floreal Het Veen - 
aanslagjaar 2019 - goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het kohier van de gemeentebelasting tweede verblijven 
camping Floreal Het Veen goed voor een bedrag van 45 135,00 euro voor het aanslagjaar 2019 en verklaart 
deze ook invorderbaar. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

39. Burgerzaken - Voorlopige inschrijving  - Besluit - Abdijlaan 32 

burgerlijke stand 

40. Concessie begraafplaatsen F.AMF- Besluit 

41. Concessie begraafplaatsen E.FJ - Besluit 

WELZIJN 

42. Week van de Fairtrade 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de actie Week van de Fairtrade.  
Artikel 2 
Aan het college wordt eveneens gevraagd om Fairtrade- en bio bananen en Fairtrade chocolade op tafel te 
zetten tijdens de vergadering van 8 oktober 2019.  
Artikel 3 
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan dienst duurzame ontwikkeling en dienst welzijn.  

43. Afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2020 - 2025 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie en 
aanvraag van het Vlaamse trekkingsrecht. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen beslist de nota te ondertekenen en te bezorgen aan het 
departement Cultuur, Jeugd en Media in Brussel.  
Artikel 3 
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan dienst welzijn.   
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


