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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 1 oktober 2019 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Via F. Van Looveren: 't Centrum: bespreking opslagruimte muziekinstrumenten. Er worden geen 
bijkomende werken uitgevoerd aan het ontmoetingscentrum om opslagruimte te creëren. De kleedruimte kan 
niet gebruikt worden als opslagruimte.  
- Via F. Van Looveren: Omgevingswerken Sint-Lenaarts. Bestaande toestand parking herstellen met 
dolomiet en het plaatsen van paaltjes (afspraken maken rond gebruik van de sleutels). Er wordt geen 
fietsenstalling geplaatst. Er wordt een afscheiding (haag) gemaakt tussen rijweg en grasveld. Juiste locatie 
van de paaltjes wordt nog afgesproken. 
- Ter hoogte van Heiakker 15 - aangeplante boom is afgestorven. Graag ter plaatse kijken en desgevallend 
vervangen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

groendienst 

3. Kapvergunning Kerkhovenakker laan 18 D 

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

4. Kapvergunning Vredelaan 20 

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

5. Intrekking kapvergunning Kapelweg 1 A 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen trekt de goedkeuring van de kapvergunning KT 2019-12 in en 
geeft toelating om de (eventuele) aanmaningen tot betaling stop te zetten. 
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Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de groendienst en de 
aanvrager. 

6. Intrekking kapvergunning Molenheiken 45 A 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen trekt de goedkeuring van de kapvergunning KT 2019-11 in en 
geeft toelating om de (eventuele) aanmaningen tot betaling stop te zetten. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de groendienst en de 
aanvrager. 

7. Intrekking kapvergunning Moessorgskylaan 10 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen trekt de goedkeuring van de kapvergunning KT 2019-28 in en 
geeft toelating om de (eventuele) aanmaningen tot betaling stop te zetten.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de groendienst en de 
aanvrager. 

8. Intrekking kapvergunning Burg. A. Lambrechtslaan 14 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen trekt de goedkeuring van de kapvergunning KT 2019-48 in en 
geeft toelating om de (eventuele) aanmaningen tot betaling stop te zetten. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de groendienst en de 
aanvrager. 

9. Intrekking kapvergunning Mieksebaan 139 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen trekt de goedkeuring van de kapvergunning KT 2019-70 in en 
geeft toelating om de (eventuele) aanmaningen tot betaling stop te zetten. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de groendienst en de 
aanvrager. 

wegendienst 

10. Weg- en rioleringswerken Rommersheide fase 4 - Samenwerkingsovereenkomst Pidpa - 
Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenwerkingsovereenkomst met Pidpa voor de weg- 
en rioleringswerken Rommersheide fase 4 goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Pidpa. 

11. Verkaveling Pothoek (VMSW) - Werfverslag d.d. 23 september 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het werfverslag van 23 september 2019 met 
betrekking tot de weg- en rioleringswerken voor de verkaveling in de Pothoek. 
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12. Verkaveling Pothoek (VMSW) - Werfverslag d.d. 30 september 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het werfverslag van 30 september 2019 met 
betrekking tot de weg- en rioleringswerken voor de verkaveling in de Pothoek. 

13. Weg- en rioleringswerken sociaal woonproject "Molenstraat" - Verslag werfvergadering nr. 23 
d.d. 26 september 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van werfvergadering nr. 23 
van Groep Infrabo N.V. van 26 september 2019 m.b.t. de weg- en rioleringswerken voor het aanleggen van 
de publieke ruimte voor het sociaal woonproject "Molenstraat". 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

omgevingsvergunningen 

14. OMV2019/268 - Omgevingsvergunning - Legeheideweg 13 - Openbaar onderzoek 

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

15. OMV2019/162 - Omgevingsvergunning - Bevrijdingsstraat 33 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het verkleinen van een bestaande stal 
en zonevreemde functiewijziging in Bevrijdingsstraat 33 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie C 260 P2, 
mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
-De nieuwe grindverharding achter de berging mag niet uitgevoerd worden. 
-De nieuwe verharding aan de voorzijde dient beperkt te worden tot de inrit van de sectionale poort. 
De ruimte ernaast dient als groene ruimte ingericht te worden. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van het Departement Landbouw en Visserij (hoofdbestuur) 
dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van het Agentschap Infrastructuur - Wegen en Verkeer dienen 
strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-
rioleringsbeheer.  
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-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 12,92 m2 en inhoud van 8.075 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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-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 te worden uitgevoerd 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. 
-Waterlopen: De erfdienstbare strook langs waterlopen van 2de en 3de categorie voor ruimingswerken moet 
gerespecteerd worden (wetgeving 28/12/1967). Dit impliceert het vrijhouden van een zone van minimaal 5 
meter vanaf de oeverzone. 
-Waterlopen, grachten en beken: In functie van ruiming en onderhoud dient men een ruimte van 2 meter te 
vrijwaren van obstakels en constructies langs grachten, beken of beddingen van niet-geklasseerde 
waterlopen of grachten van algemeen belang (light-statuut - GR 5/05/2015) De gracht dient te allen tijde 
open gehouden te worden. 
-De overwelving van de baangracht wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de geldende 
gemeentelijke verordening inzake het overwelven van baangrachten en conform het advies van de 
Wegendienst en/of rioolbeheerder Pidpa. 
-Ophoging: Voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de woning kan in combinatie met afgraving dieper op het 
perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel overstroombare 
kruipkelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water. 
-Grachten: Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden.  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- 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. 

16. OMV2019/179 - Omgevingsvergunning - Brasschaatbaan 45 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor de interne verbouwing van een hoeve in 
Brasschaatbaan 45 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie A 388 Z, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
De voorwaarden opgenomen in het advies van het Departement Landbouw en Visserij (hoofdbestuur) 
dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
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De voorwaarden opgenomen in het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos dienen strikt nageleefd 
te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van het Ministerie van Landsverdediging 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 1,9 m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

17. OMV2019/187 - Omgevingsvergunning - Achille Couvreurweg - Leerlooiersweg - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor bronbemaling bij bouwwerken in Achille 
Couvreurweg 7 2960 Brecht te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie N 574 B, mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden: 
Milieuvoorwaarden 
Bijzondere voorwaarden: 
-De grondwaterwinning wordt aangelegd volgens de regels van goed vakmanschap (lees Art. 5.53.1.2 van 
Vlarem II). 
-De winning moet in rust als in werking gemeten kunnen worden (lees Art. 5.53.2.2 van Vlarem II). 
-De verzegelde meetinrichting/debietmeter moet geplaatst worden zoals beschreven in artikel 5.53.3.1 en 
volgende (lees Art. 5.53.3 van Vlarem II). De meetinrichting worden geplaatst voor het eerste aftappunt, en 
zodanig dat het opgepompte volume per watervoerende laag getotaliseerd kan worden. 
-De stand van de debietmeter wordt regelmatig genoteerd in een bemalingslogboek en kan op simpel 
verzoek voorgelegd worden. In dit logboek wordt bij aanvang van bemaling de beginstand opgenomen. 
-Grondwater dat onttrokken wordt moet volgens best beschikbare technieken zoveel mogelijk terug in de 
grond gebracht worden, en dit buiten de onttrekkingszone. Indien dit TECHNISCH niet mogelijk is mag het 
water geloosd worden in oppervlaktewater dat hiervoor in aanmerking komt. 
Wanneer gemotiveerd aangetoond wordt dat ook dit niet mogelijk is dan kan er ten laatste geloosd worden in 
de openbare riolering (lees Art. 5.53.6 van Vlarem II). 
Op het bemalingsplan wordt als lozingspunt een geul/gracht vermeld waar vermoedelijk de infiltratie 
plaats zal vinden. De exploitant dient duidelijk te vermelden hoe infiltratie zal gebeuren. 
Bij overschrijding van het vergunde debiet dient u de toezichthoudende overheid onmiddellijk te informeren. 
- De dienst van VMM bevoegd voor grondwater (grondwater.ant@vmm.be) dient op de hoogte gebracht te 
worden van de start en de stopzetting van de bemaling. 
- Het bemalingswater mag niet geloosd worden op de DWA en de gemengde riolering. 
- T.h.v. OVAM-dossier met id 37173 moet voor de start van de bemaling, in de eerste week en daarna 
maandelijks de grondwaterkwaliteit gemonitord worden voor de parameters waarvoor een verontreiniging in 
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het grondwater vastgesteld werd. Indien er verspreiding van de verontreiniging wordt waargenomen, dienen 
maatregelen genomen te worden ter voorkoming van verdere verspreiding. Hiertoe dient een 
terugvalscenario uitgewerkt te worden. 
- De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
-Lozing bemalingswater: 
-Mogelijkheid dient gekeken te worden het bemalingswater rechtstreeks af te voeren naar de beek mits 
akkoord van de waterbeheerder (provincie, dienst integraal waterbeleid) en indien technisch onmogelijk 
uitsluitend de RWA-afvoer te gebruiken zodat het malingswater in geen geval afvalwaterstromen kan 
verdunnen en alzo de toestroom naar het zuiveringsstation verhogen. 
-Een deel van het water dient voor recuperatie en nuttige toepassing bij de bouwwerkzaamheden op de werf 
gestockeerd 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. 
- 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.  
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.  

18. OMV2019/214 - Omgevingsvergunning - Veldstraat 147 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het plaatsen van een grachtoverwelving 
in  te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie C 144 V4, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Dienst Wegen dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
Er dient rekening gehouden te worden met volgende voorwaarden: 
De overwelving moet in het verlengde van de oprit worden aangelegd. 

 De overwelving mag maximaal 5m breed zijn. 

 Er is maximaal één overwelving per perceel toegestaan. 

 Links en rechts van de overwelving moeten kopmuren worden opgetrokken die boven het maaiveld 
uitkomen. 

 De inbuizing moet Ø500 zijn. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  

 Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om 
schade en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 

 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 overwelvingde bijhorende kopmuren en de 
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inbuizing. Voor het maken van een nieuwe overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning 
vereist. 

 Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be 

19. OMV2019/244 - Omgevingsvergunning - Terheidelaan 22 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het regulariseren van de uitvoering van 
de woning en aanvraag wijziging inplanting bijgebouw in Terheidelaan 22 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) 
sectie M 67 N8, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- de kroonlijsthoogte van het bijgebouw mag maximaal 3 m bedragen ten opzichte van het maaiveld 
-De voorwaarden opgelegd in de omgevingsvergunning omv 2018216 dd 29/01/2019 met betrekking 
tot de overwelving van maximaal 5 m en de heraanplant van 4 streekeigen hoogstambomen met 
plantmaat 16/18 dienen nageleefd te 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: 
-De watermaatregelen zoals opgelegd in de basisvergunning blijven integraal van kracht. 
-De overwelving van de baangracht wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de geldende 
gemeentelijke verordening inzake het overwelven van baangrachten en conform het advies van de 
Wegendienst en/of rioolbeheerder Pidpa. 
-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. 
-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. Geen grondophoging of grondaanvoer 
toegestaan in project volledig gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied.  
-Grachten: Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden.  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
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- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9 m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven.  
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

20. OMV2019/230 - Omgevingsvergunning - Ringlaan 17, 19, 21 en 23 - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor het uitbaten van een winkelunit 
(kledingwinkel) in Ringlaan 23 2960 Brecht te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 783 M en (afd. 3) 
sectie D 783 B2 aan S-CONSULT BVBA gevestigd te Molenbergstraat 37 te 9190 Stekene. 

21. OMV2019/236 - Omgevingsvergunning - Dennenlaan 42 - Deels vergunning, deels weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor het bouwen van een bijgebouw met 
bijhorende verharding en voor het rooien van 6 eiken rechts op het perceel op het perceel in Dennenlaan 42 
te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 58 L. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het slopen van een woning en 2 
bijgebouwen, het bouwen van een ééngezinswoning, het tijdelijk plaatsen en bewonen van 2 stacaravans en 
het rooien van 2 eiken links op het perceel in Dennenlaan 42 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 58 
L, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
-de woning dient 1m naar achteren ingeplant te worden, zodat de voorgevelbouwlijn op dezelfde 
hoogte ligt als deze van Dennenlaan 44. 
-de 2 eiken links vooraan mogen gerooid worden, de andere eiken dienen behouden te blijven. 
Men dient er op toe te zien dat de te behouden bomen zowel boven alsook ondergronds gevrijwaard 
blijven van beschadiging. 
Binnen de kroonprojectie van de te behouden bomen is het niet toegelaten het huidige grondniveau 
te verhogen. 
-de tijdelijke stacaravans dienen binnen de 3 maanden na het in gebruik nemen van de voorliggende 
ééngezinswoning verwijderd te worden. 
-indien er geen bijkomende omgevingsaanvraag ingediend wordt voor een garage, dient er een 
parkeerplaats van 15 m² op het perceel te worden voorzien. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
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-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)  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 8,72 m² en inhoud van 5450 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. 
-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 10 m³/u. (Pomp je meer dan 10 m³/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. 
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-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”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9 m 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. 

22. OMV2019/72 - Omgevingsvergunning – Boudewijnstraat 15a - Toepassing wijzigingslus 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent voor bovenstaande aanvraag een eenmalige 
verlenging met maximaal 60 dagen in toepassing van artikels 30 en 45 van het Decreet betreffende de 
omgevingsvergunningen (wijzigingslus). 

23. OMV2019/263 - Omgevingsvergunning - Vaartdijk 28 - Ongunstig advies aan Deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft ongunstig advies voor gemengd veebedrijf (mestkalveren 
en paarden): verandering door wijziging, uitbreiding en regularisatie vergunning in Vaartdijk 28 2960 Brecht 
te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 1 V, (afd. 2) sectie L 2 T, (afd. 2) sectie L 2 V, (afd. 2) sectie L 2 
N en (afd. 2) sectie L 2 W aan MATTHYSEN-VAN DIJCK gevestigd te Vaartdijk 28 te 2960 Brecht en de 
aanvrager. 
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omgevingsmeldingen 

24. OMV2019/280 - Omgevingsmelding - Baan op Sas 2 3B - Aktename melding 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor bronbemaling in Baan op Sas 2 3B 2960 
Brecht te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 91 K aan VERHOEVEN BVBA gevestigd te Donk 57 te 
2360 Oud-Turnhout mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
Artikel 2  
Er wordt akte genomen voor onbepaalde duur.  
Artikel 3 
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. 

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

25. OMVV 2019/14 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Hogebaan 33 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden voor 2 loten (1 halfopen, 1 open) in Hogebaan 33 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 60 R, 
(afd. 5) sectie A 60 W en (afd. 5) sectie A 60 X aan VERHELST VASTGOED BVBA gevestigd te Handelslei 
42 te 2960 Brecht mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- Conform het straatbeeld wordt de voorgevelbouwlijn verder naar achter gelegd op dezelfde hoogte als 
Hogebaan 29 (zie in het rood aangepast verkavelingsplan)  
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Eandis System Operator dienen strikt nageleefd te worden 
en maken integraal deel uit van dit advies.  
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Pidpa Riolering dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Pidpa drinkwater dienen strikt nageleefd te worden en 
maken integraal deel uit van dit advies.  
- De voorwaarden opgenomen in het advies van PROXIMUS dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
 - De voorwaarden opgenomen in het advies van Eandis System Operator dienen strikt nageleefd te worden 
en maken integraal deel uit van dit advies.  
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Dienst Wegen dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
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- De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
Naleving waterrichtlijnen : 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden 
-Gemeenteraadsbesluit 11 juni 2015 houdende reglement voor aanleg rioleringsinfrastructuur in 
ontwikkelingen 
-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 http://www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen).  
Watermaatregelen:  
-Aanleggen gescheiden riolering voor RWA en DWA conform richtlijnen en code van goede praktijk voor 
rioleringssystemen (DWA= droogweer of vuilwaterafvoer / RWA=  regenwaterafvoer). 
[http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/code-goede-praktijk-rioleringssystemen] 
-Aanleggen collectieve infiltratievoorzieningen, met een noodoverlaat naar een grachtenstelsel. Hemelwater 
zoveel mogelijk ter plaatse houden door middel van baangrachten en infiltratiezones te berekenen aan een 
volume van 25l/m2 en een oppervlakte van 1m/25m2, hetzij de oppervlakte van de verhardingen in rekening 
te brengen + 80m2 per ontworpen woning. 
[http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Vergunning/Vergunningnodig/Hemelwater] 
-Respecten richtlijnen van CIW voor overstromingsveilig bouwen en wonen. 
[http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/watertoets/overstromingsveilig-bouwen-en-onen] 
Deze voorwaarden maken deel uit van de aan de verkaveling gekoppelde bouwvoorschriften. 
Het dossier bouwvergunning dient voldoende onderbouwd te zijn. Dit betekent dat het dossier kan aantonen 
dat de bouw kan gerealiseerd worden volgens de hierboven gestelde eisen.  
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
- alle nutsleidingen, waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, t.v. distributie en telefoon, of 
eventuele aanpassingen aan reeds bestaande nutsleidingen nodig voor de realisatie van deze verkaveling 
zijn volledig ten laste van de verkavelaar. 
- De verkavelaar heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de 
distributienetbeheerder Iveka voor elektriciteit en aardgas, inzake distributie van elektriciteit en gas naar en 
in verkavelingen strikt na te leven. Kopie van deze reglementen wordt in bijlage toegevoegd. Deze teksten 
zijn eveneens raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via www.iveka.be. 
- de passende signalisatie bij hydranten op de waterleiding dient door de verkavelaar geplaatst worden. Voor 
meer informatie kan er contact opgenomen worden met de Brandweer op het nummer 03/313.97.11.  
- Indien er verlichting wordt voorzien, dan kunnen enkel de standaardarmaturen zoals goedgekeurd door het 
college van burgemeester en schepenen , gebruikt worden. Voor meer informatie kan er contact opgenomen 
worden met Eandis, op het nummer 09/263.24.62 of dossieradministratie.kempen@eandis.be.  
- De bestaande bebouwing dient te worden gesloopt. Deze verkavelingsvergunning omvat de 
stedenbouwkundige vergunning voor de sloop 
- Naleving volgende richtlijnen : 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden 
-Gemeenteraadsbesluit 11 juni 2015 houdende reglement voor aanleg rioleringsinfrastructuur in 
ontwikkelingen 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit 
(zie http://www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen). 
- Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden.   
- Het kappen van bomen op de loten i.f.v. bebouwing dient opgenomen te worden in de stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag voor de bebouwing. 
- de in rood gewijzigde verkavelingsvoorschriften dienen toegepast 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. 
-  Op het verkavelingsplan werden geen wijzigingen van het terreinprofiel opgenomen. Deze 
verkavelingsvergunning omvat dan ook geen stedenbouwkundige vergunning voor het wijzigen van het 
terreinprofiel. 
- wanneer voor een lot van de verkaveling is overgegaan tot registratie van de verkoop, de verhuring voor 
meer dan negen jaar, of de vestiging van erfpacht of opstalrecht wordt aan de gemeente een attest 
overgemaakt met het lotnummer, de datum van dergelijke registratie en naam en adres van de koper, 
huurder, houder van opstalrecht of erfpacht.  
- de percelen kunnen niet als bouwgrond verkocht worden en er zullen geen bouwvergunningen verleend 
worden alvorens aan deze voorwaarden voldaan is. 
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26. OMVV 2019/15 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Hogebaan-Kruisbooglaan - 
Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden voor 4 loten voor open bebouwing in Hogebaan-Kruisbooglaan  te Brecht, kadasternummer (afd. 5) 
sectie A 22 P, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- de in het rood aangepaste verkavelingsvoorschriften en verkavelingsplan maken deel uit van de 
verkavelingsvergunning en dienen strikt nageleefd te worden. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Pidpa drinkwater dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Pidpa drinkwater dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van PROXIMUS dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Eandis System Operator dienen strikt nageleefd te worden 
en maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
Naleving waterrichtlijnen : 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden 
-Gemeenteraadsbesluit 11 juni 2015 houdende reglement voor aanleg rioleringsinfrastructuur in 
ontwikkelingen 
-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 http://www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen).  
Watermaatregelen:  
-Aanleggen gescheiden riolering voor RWA en DWA conform richtlijnen en code van goede praktijk voor 
rioleringssystemen (DWA= droogweer of vuilwaterafvoer / RWA=  regenwaterafvoer). 
[http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/code-goede-praktijk-rioleringssystemen] 
-Aanleggen collectieve infiltratievoorzieningen, met een noodoverlaat naar een grachtenstelsel. Hemelwater 
zoveel mogelijk ter plaatse houden door middel van baangrachten en infiltratiezones te berekenen aan een 
volume van 25l/m2 en een oppervlakte van 1m/25m2, hetzij de oppervlakte van de verhardingen in rekening 
te brengen + 80m2 per ontworpen woning. 
[http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Vergunning/Vergunningnodig/Hemelwater] 
-Respecten richtlijnen van CIW voor overstromingsveilig bouwen en wonen. 
[http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/watertoets/overstromingsveilig-bouwen-en-onen] 
-Voor de nog te realiseren bouwwerken moet men adaptief bouwen, hetzij een kavelinrichting met aandacht 
voor ruimte voor water én overstromingsvrij bouwen, als volgt:  
Deze voorwaarden maken deel uit van de aan de verkaveling gekoppelde bouwvoorschriften.  
Het dossier bouwvergunning dient voldoende onderbouwd te zijn. Dit betekent dat het dossier kan aantonen 
dat de bouw kan gerealiseerd worden volgens de hierboven gestelde eisen.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke dienst Erfgoed dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
- alle nutsleidingen, waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, t.v. distributie en telefoon, of 
eventuele aanpassingen aan reeds bestaande nutsleidingen nodig voor de realisatie van deze verkaveling 
zijn volledig ten laste van de verkavelaar. 
- De verkavelaar heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de 
distributienetbeheerder Iveka voor elektriciteit en aardgas, inzake distributie van elektriciteit en gas naar en 
in verkavelingen strikt na te leven. Kopie van deze reglementen wordt in bijlage toegevoegd. Deze teksten 
zijn eveneens raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via www.iveka.be. 
- de passende signalisatie bij hydranten op de waterleiding dient door de verkavelaar geplaatst worden. Voor 
meer informatie kan er contact opgenomen worden met de Brandweer op het nummer 03/313.97.11.  
- Naleving volgende richtlijnen : 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden 
-Gemeenteraadsbesluit 11 juni 2015 houdende reglement voor aanleg rioleringsinfrastructuur in 
ontwikkelingen 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit 
(zie http://www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen). 
- Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden.   
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- Het kappen van bomen op de loten i.f.v. bebouwing dient opgenomen te worden in de stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag voor de bebouwing. 
- bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Op het verkavelingsplan werden geen wijzigingen van het terreinprofiel opgenomen. Deze 
verkavelingsvergunning omvat dan ook geen stedenbouwkundige vergunning voor het wijzigen van het 
terreinprofiel. 
- wanneer voor een lot van de verkaveling is overgegaan tot registratie van de verkoop, de verhuring voor 
meer dan negen jaar, of de vestiging van erfpacht of opstalrecht wordt aan de gemeente een attest 
overgemaakt met het lotnummer, de datum van dergelijke registratie en naam en adres van de koper, 
huurder, houder van opstalrecht of erfpacht.  
- de percelen kunnen niet als bouwgrond verkocht worden en er zullen geen bouwvergunningen verleend 
worden alvorens aan deze voorwaarden voldaan is.  

stedenbouwkundige attesten 

27. SA2019/5 - Stedenbouwkundig attest - E. Claeslaan - Ongunstig 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert stedenbouwkundig attest voor bouwen van 3 
bouwblokken met elke 2 halfopen eengezinswoningen en 1 bouwproject met aanleg privatieve 
toegangswegen in E.Claeslaan ZN te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 46 A. 

integrale veiligheid 

28. Integrale veiligheid – Fuif te Brecht, Hoge Mereyt 10 – TTV Powerrangers op 11 januari 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan TTV Powerrangers om 
een jeugdfuif op 11 januari 2020 in te richten te Brecht, Hoge Mereyt 10. 
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 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de organisatoren, de lokale politie en de brandweer. 

mobiliteit 

29. Signalisatievergunningen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor het plaatsen van signalisatie op de 
openbare weg aan: 
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- De aanvrager om op zondag 27 oktober 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Ebeslaan, t.h.v. appartement op de hoek met de Brugstraat – plaatsen van verhuiswagen 
en ladderlift op voetpad en deels op de rijbaan 
- De aanvrager om van maandag 4 november 2019 tot en met vrijdag 15 november 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Brugstraat t.h.v. huisnr. 38 : parkeerverbod t.h.v. 
huisnrs. 38 en 40 - inname voetpad voor plaatsen stelling 
- De aanvrager om van maandag 9 september 2019 tot en met donderdag 31 oktober 2019 (verlenging) 
signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Brugstraat t.h.v. huisnr. 94 : inname 
voetpad voor plaatsen stelling – parkeerverbod over 15m 
- De aanvrager om op donderdag 10 oktober 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Dorpsstraat t.h.v. huisnr. 104 – parkeerverbod voor ladderlift inzake levering meubels 
- De aanvrager om van 7 oktober 2019 tot en met 8 oktober 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Sint-Willebrordusstraat 18 : inname voetpad en 
fietspad voor plaatsen hoogtewerker inzake voegwerken 
- De aanvrager om van maandag 14 oktober 2019 tot en met vrijdag 18 oktober 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Dorpsstraat t.h.v. huisnrs. 89 en 91 - parkeerverbod 
voor het plaatsen van container 
- De aanvrager om op maandag 21 oktober 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Brugstraat thv huisnr. 76 – plaatsen van ladderlift op voet- en fietspad inzake herstelling 
ramen 

30. Tijdelijk politiereglement - Heksentocht - Grote Vraagstraat op 26 oktober 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       op zaterdag 26 oktober 2019 tussen 17.00 uur en zondag 27 oktober 2019 02.00 uur de Grote 
Vraagstraat volledig af te sluiten voor alle verkeer vanaf de Abdijlaan tot de Kleine Vraagstraat. 
-       De maatregel is niet van toepassing voor de bewoners en dringend opgeroepen hulpdiensten. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen. 
Artikel 3 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16 maart 1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen. 
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

31. Tijdelijk politiereglement - Wapenstilstand Overbroek kerk en monument op 11 november 
2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       Op maandag 11 november 2019 vanaf 08.00 uur tot 13.00 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 maandag 11 november 2019 vanaf 08.00 uur tot 13.00 uur de rijweg af te sluiten bij het afrijden van 
de parking ter hoogte van de parkeerplaatsen tegen de kerk. 
-       Op maandag 11 november 2019 vanaf 08.00 uur tot 13.00 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. 
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32. Tijdelijk politiereglement - Jumping - rijhal Kraaienhorst op 15-16-17 november 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       van vrijdag 15 november 2019 om 15.00 uur tot zondag 17 november 2019 om 19.00 uur 
eenrichtingsverkeer in te voeren op volgende plaatsen: 

 In het gedeelte van de Kraaienhorst dat gelegen is tussen de Mallebaan en de gemeenteweg Groot 
Veerle. 

 In de gemeenteweg Groot Veerle. 
Het verkeer is enkel toegelaten van de Mallebaan in de richting van de gewestweg Groot Veerle. 
-       De maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen. 
Artikel 3 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16 maart 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. 

33. Tijdelijk politiereglement - Bethaniënlei - ingang school Clara Fey - Opheffen parkeerverbod 
op 18 december 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Op woensdag 18 december 2019 vanaf 17.00 uur tot 24.00 uur wordt het parkeerverbod in de Bethaniënlei 
aan beide kanten van de rijbaan voor wat betreft 250 m aan elke kant van in- en uitgang zuid 2 opgeheven. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie met betrekking tot 
het parkeerverbod af te dekken. 
Artikel 4 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16 maart 1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen. 
Artikel 5 
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. 

34. Verslag van het fietspadencomité van 26 september 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van het fietspadencomité van 26 
september 2019 en geeft de nodige werkzaamheden door aan de technische diensten en AWV. 

lokale economie en landbouw 

35. Data markten en kermissen 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de lijst met markten en kermissen voor 
het jaar 2020. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de consulente lokale economie, technische dienst, 
dienst mobiliteit en integrale veiligheid en de dienst vrije tijd. 
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ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

36. Zilveren zondag 29 september - Goedkeuring factuur Flavour Jay 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de factuur van Flavour Jay goed voor het bedrag van 3 
070,83 euro, incl. btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 

37. Toewijzingsleidraad Domeinconcessie Tennis De Merel - Selectie kandidaat 

Besluit 
Artikel 1 
Op basis van de toegekende scores, zoals gemotiveerd in het verslag van nazicht d.d. 22 september 2019 
en rekening houdend met artikel 12 van de toewijzingsleidraad, wordt voorgesteld om het dossier van Sofie 
Lombaerts en Tom Lauryssen te weerhouden en met deze kandidaten een domeinconcessieovereenkomst 
te onderhandelen. 
Artikel 2 
Afschrift van de beslissing en het verslag van nazicht d.d. 22 september 2019 wordt overgemaakt aan de 
kandidaten. 

38. Bijkomende punten gemeenteraad 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de bijkomende punten voor de gemeenteraad. 

informatiebeheer 

39. Digitalisering registers 

Besluit 
Artikel 1 
De opdracht "Digitalisering van 25 registers" wordt gegund aan de firma iGuana NV (Leuvensesteenweg 
633, 1930 Zaventem) voor de prijs van 1711,90 euro excl. btw of 2071,40 euro incl. btw. 
Artikel 2 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in 2019/6151006/1/0113. 

personeel 

40. Heropstart werving voor contractueel technisch assistent-chauffeur/stratenmaker (D1-3) 

41. Vacantverklaring 0,5 VE consulent sport (B1-3) via werfreserve 

42. Vacantverklaring van 0,5 VE tijdelijke contractuele functie van consulent jeugd (B1-3) 

43. Bijkomende aanstelling voor projectmatige ondersteuning van de jeugddienst 

44. Vaststelling examencommissie voor selectieprocedure bibliotheekassistent (C1-3)  

45. Ondersteuning overheidsopdracht aanstelling sociaal secretariaat - Goedkeuring offerte 

46. Disponibiliteitstelling 
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47. Regelingsvoorstel vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid ingevolge 
arbeidsongeval 

FINANCIËN 

48. 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 425 945,01 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst van de nog terug te betalen waarborgen, naar 
aanleiding van afgehandelde kapvergunningen en/of bouwdossiers, goed voor een bedrag van 3 212,00 
euro. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

49. Aanstelling gerechtsdeurwaarder gemeentelijke administratieve sanctie JN 

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

50. Aanstelling gerechtsdeurwaarder gemeentelijke administratieve sanctie BA 

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

51. Aanstelling gerechtsdeurwaarder gemeentelijke administratieve sanctie SP 

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

52. Aanstelling gerechtsdeurwaarder - Belasting tweede verblijven - CG 

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

53. Kohier van de gemeentebelasting tweede verblijven uitgezonderd camping Floreal Het Veen - 
aanslagjaar 2019 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het kohier van de gemeentebelasting tweede verblijven 
uitgezonderd camping Floreal Het Veen goed voor een bedrag van 103 490 euro voor het aanslagjaar 2019 
en verklaart deze ook invorderbaar. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 
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54. Belasting op verhuur van voertuigen met bestuurder 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het belastingkohier van de vergunningen verhuur 
voertuigen met bestuurder goed voor een bedrag van 3 904,67 euro, voor het belastingjaar 2019, en 
verklaart deze ook invorderbaar. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de financieel directeur. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

55. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - V.S. 

56. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - B.AL 

57. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - B.P.-V.B. 

58. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - VM.P. 

59. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - W.CMJ 

burgerlijke stand 

60. Concessie begraafplaatsen N.L. - Besluit 

61. Concessie begraafplaatsen J.V.M. - Besluit 

62. Concessie begraafplaatsen D.P. - Besluit 

63. Concessie begraafplaatsen V.L.AC - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

jeugd 

64. Aanvraag externe audit VDS voor speelplein Speelkriebels 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag voor een extern auditverslag door de VDS, 
met een kostprijs van € 1168,00 + vervoerskosten van maximum € 150,00/audit, goed. 

sport 

65. Toelage 50-jarig bestaan Tafeltennisclub "TTK Sint-Lenaarts" 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van tafeltennisclub "TTK Sint-Lenaarts" voor 
een subsidie voor het 50-jarig bestaan van de vereniging goed. 
De subsidie bedraagt 500 euro. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de dienst financiën. 
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MENS - BLIBLIOTHEEK 

66. Openstaande boetegelden bibliotheek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het kwijtschelden van alle openstaande 
schulden tot 1 augustus 2018, dit ten bedrage van 2 849,83 euro. 

WELZIJN 

67. Verslag ouderenadviesraad van 16 september 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de Ouderenadviesraad van 16 
september 2019.  
Artikel 2 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan de dienstencentrumleider OCMW en aan de dienst welzijn.  

68. Verslag scholenoverleg d.d. 17 september 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van het scholenoverleg van 
dinsdag 17 september 2019.  
Artikel 2 
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de dienst welzijn. 

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL 

69. Huur digitale borden in de gemeentelijke basisschool Brecht 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte van Didakta voor de huur van 5 digitale borden 
voor de gemeentelijke basisschool De Sleutelbloem goed voor een jaarlijkse huurprijs van 9 297,50 euro 
(incl. btw) voor een periode van 84 maanden. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de schooldirectie, de ICT dienst en de financiële dienst. 

EREDIENSTEN 

70. Kerkraad Sint Michiel - Verslag van de kerkraad van 16 september 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de kerkraad van Sint Michiel 
van 16 september 2019. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint Michiel. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


