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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 8 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 anonieme brief aan burgemeester: Speelplein Lakvenheide (zie bijlage). - Brief aan geburen + bordje 
- Via directie kleuterschool "De Zevensprong": vraag om assistentie van de technische diensten voor het 
grootouderfeest op 22, 23, 24 oktober.  Brief in bijlage. Ok - antwoord door secretariaat 
- Jaarmarkten Sint Job van 9 uur tot 14 uur i.p.v. 8 uur tot 13 uur. 
- Aanvullend reglement Ebeslaan: aan het einde van de Ebeslaan, bord B1 en haaientanden (voorrang 
verlenen) - onderzoek door consulent mobiliteit.  Mogelijks ook aan de overkant of aan alle twee de zijden 
een stopbord.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

duurzaamheid 

3. Aankoop twee onkruidborstelmachines 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de aankoop van 2 
onkruidborstelmachines bij Oris-Wuyts bvba, Oostmalsesteenweg 355 te 2310 Rijkevorsel voor een bedrag 
van € 11 979 (incl. 21% btw). 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de financiële dienst en de dienst leefomgeving. 

groendienst 

4. Kapvergunning Sorbenlaan 36 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
16 grove dennen, mits heraanplant van 10 streekeigen hoogstambomen 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. 

5. Kapvergunning Vaartkant Links 29 A 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
10 populieren mits heraanplant van 10 streekeigen hoogstambomen met plantmaat 16/18. 
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De kaptoelating is slechts uitvoerbaar na ontvangst van de waarborg in het kader van de opgelegde 
heraanplant. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 

6. Kapvergunning Rommersheide G2 

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

7. Kapvergunning Staf Larochelaan 32 

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

8. Kapvergunning P. Verbernelaan 37 

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

9. Kapvergunning Fazantenlaan 8 

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

10. Kapvergunning De Gauw 80 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
3 populieren (abeel) mits heraanplant van 3 streekeigen hoogstambomen 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. 
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11. Teruggave waarborg groenscherm Klein Veerle 64 B (SV2010-384) 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het advies van de groendienst met betrekking 
tot hogervermeld groenscherm. 
Aan de financieel directeur van de gemeente wordt de opdracht gegeven om de borgsom volledig terug te 
betalen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de groendienst en de 
aanvrager. 

wegendienst 

12. 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: 
- Telenet, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen voor werken te Vaartstraat 162, 2960 Brecht volgens dossier 
25042430 op voorwaarde dat men toelating krijgt van Agentschap Wegen en Verkeer voor de 
uitvoering van de werken. 
- Telenet, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen voor werken te Duivelstraatje 10, 2960 Brecht volgens dossier 
25042597. 
- Pidpa, Vierselse baan 5, 2280 Grobbendonk voor werken te Papbosstraat 2E, 2960 Brecht volgens dossier 
D-25-215 op voorwaarde dat de kosten door de aanvrager gedragen worden. 
- Fluvius, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout voor werken in de Kanaallaan, 2960 Brecht volgens 
dossier 328053. 
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de bovengenoemde nutsmaatschappij(en) en de dienst mobiliteit. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

13. Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen - Advies conceptnota 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen kan akkoord gaan met de principes en uitgangspunten van de 
strategische visie en de hieraan gekoppelde beleidskaders, maar vraagt rekening te houden met 
bovenstaande opmerkingen. 

14. Verzoekschrift syndicus Kooldriespark - Voorstel van antwoord 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het bevoegde orgaan te zijn voor de behandeling van 
het verzoekschrift.  
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het verzoekschrift ontvankelijk. 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen beslist een overleg te organiseren met een vertegenwoordiging 
van de eigenaars van Kooldriespark met het oog op een eenduidige visie te kennen van de eigenaars en 
belast de dienst omgeving met de organisatie hiervan. 
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omgevingsvergunningen 

15. OMV2019/72 - Omgevingsvergunning - Boudewijnstraat 15, 15A en 16 - Openbaar onderzoek 
n.a.v. wijzigingslus 

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

16. OMV2019/210 - Omgevingsvergunning - Theo Coertjenslaan ZN - Openbaar onderzoek 

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

17. OMV2019/267 - Omgevingsvergunning - Klein Veerle 92 - Openbaar onderzoek 

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

18. OMV2019/206 - Omgevingsvergunning - Hogeheidelaan 1A - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor slopen veranda en uitbreiding woning in 
Hogeheidelaan 1A te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 74 M5, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap Infrastructuur - Wegen en Verkeer dienen strikt 
nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven.  
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
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voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

19. OMV2019/234 - Omgevingsvergunning - Schotensteenweg 131 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor bouwen van een woning met bijgebouw 
in Schotensteenweg 131 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 48 L4, mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden: 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap Infrastructuur - Wegen en Verkeer dienen strikt 
nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering: Aangezien de betreffende bouwaanvraag zich 
situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op een zuiveringsinstallatie (centraal 
gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw reglementair te worden aangesloten 
op de bestaande riolering. 
-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 
inhoud van 4944 liter (min. 4747,5 liter) en een oppervlakte van 10,08m² (min. 7,60m²). Deze installatie 
maakt het insijpelen van het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse 
Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
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-Aanleg verhardingen: De verhardingen dienen zoveel mogelijk met waterdoorlatende materialen in 
combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag aangelegd te worden om maximaal infiltratie van 
hemelwater ter plaatse mogelijk te maken. Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra 
watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van toepassing. Enkele voorbeelden  
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de Waterwegwijzer bouwen en verbouwen. 
-Bronbemaling: droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van de werken een droogzuiging 
noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1). Het grondwater dat onttrokken 
wordt moet zoveel mogelijk terug in de grond gebracht worden buiten de onttrekkingszone via een 
infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer. Het water mag 
geen wateroverlast veroorzaken. Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste 
alternatief: lozing op de openbare riolering voor lozingen tot maximaal 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.) 
Voor elke lozing van bronbemalingswater in de riolering moet een zandvanger geplaatst worden. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de vlarem-wetgeving. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA” 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 
Artikel 2 
Voorliggende omgevingsvergunning met gemeentelijk kenmerk OMV2019/234 en kenmerk van 
omgevingsloket OMV_2019093837 vervangt de omgevingsvergunning d.d. 02/04/2019 met gemeentelijk 
kenmerk OMV2018/337 en kenmerk van het omgevingsloket OMV_2018158281.  

20. OMV2019/238 - Omgevingsvergunning - Luyckstraat 10 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het intern verbouwen van een 
zonevreemde woning in Luyckstraat 10 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 10 Z en (afd. 3) sectie D 
10 Y, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
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door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

21. OMV2019/248 - Omgevingsvergunning - Kapelweg 33 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor de verbouwing en uitbreiding van een 
vrijstaande eengezinswoning, de nieuwbouw van een poolhouse en de afbraak van bestaande bijgebouwen 
( tuinbar, tuinhuis, carport) in Kapelweg 33 te Brecht, kadasternummer 5 A 18 K 8, mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden:  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering: Aangezien de betreffende bouwaanvraag zich 
situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op een zuiveringsinstallatie (centraal 
gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw reglementair te worden aangesloten 
op de bestaande riolering (als dat nog niet zou zijn uitgevoerd). 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat met een inhoud van minimaal 1.000 l voor 1 tot 4 inwoners: Een septische put is verplicht 
aan te leggen in het collectief te optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet 
hierop aangesloten worden. In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal gebied of 
collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in dat geval 
wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, het grijs 
water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-spoelingen 
gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan)  met een noodoverloop naar een 
infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk conform 
de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
De hemelwaterafvoer van het bijgebouw dient mee te worden aangesloten op de regenwaterput. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 9,83 m2 en inhoud van 6.143,25 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. 
Eventuele nooduitlaat aan te sluiten op een natuurlijke afwatering, gracht of RWA. 
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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 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. 
-Bronbemaling: droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van de werken een droogzuiging 
noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1).  
Ingezet moet worden op retourbemaling, d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
een infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer.  
Bij droogte moet het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik. 
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste alternatief: lozing op de openbare 
riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de 
riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.)  
Het water mag geen wateroverlast veroorzaken 
Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht afvoer in de 
riolering of beek. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de milieuwetgeving. 
De exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet). 
- 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, indien van toepassing. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven.  
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
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- 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.  

22. OMV2019/252 - Omgevingsvergunning - Hoge Meerheuvel 5 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het vellen van een den te Hoge 
Meerheuvel 5, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 47 S5, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden:  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
Er mag niet geveld of geruimd worden tijdens de standaard schoontijd van 1 april tot en met 30 juni. 
- 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. 

23. OMV2019/257 - Omgevingsvergunning - Vaartkant Links 17, 19, 21, 23, 25A, 25B en 25C - 
Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het rooien van 11 populieren en 2 
eiken te Vaartkant Links 17, 19, 21, 23, 25A, 25B en 25C, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 
334 E, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
Er dienen 13 streekeigen hoogstambomen heraangeplant te worden met plantmaat 16/18. 
Rekening houdende met de huidige situatie, is de aanplant van Veldesdoorn (Acer campestre) te 
verkiezen, zodat er op deze manier een uniforme dubbele bomenrij ontstaat.   
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 de Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade en 
hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Er mag niet geveld of geruimd worden tijdens de standaard schoontijd van 1 april tot en met 30 juni. 
- 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. 

24. OMV2019/245 - Omgevingsvergunning - Paepestraat 1A - Uitnodiging POVC 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging op de Provinciale 
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Omgevingsvergunningscommissie op dinsdag 22 oktober 2019 om 10.40 uur inzake de 
omgevingsvergunningsaanvraag van de aanvrager. 
Artikel 2 
Het bestuur beslist om zich niet te laten vertegenwoordigen op de zitting. 

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

25. OMVV 2019/19 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Houtstraat  - Openbaar onderzoek 

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

26. OMVV 2019/16 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Hoogstraatsebaan 43 - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor afsplitsen van 1 lot voor halfopen 
bebouwing in Hoogstraatsebaan 43 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 52 W5. 

omgevingsberoepen 

27. OMV2019/12 - Omgevingsberoepen - P. Wabbeslaan 15a - Aktename besluit Deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing in het beroep tegen het besluit 
van het college van burgemeester en schepenen. Er wordt geen vergunning verleend. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst omgeving. 

vergunningsregister 

28. GC2019/57 - Vergunningenregister - Gasthuisstraat 34 - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De gebouwen zoals hierboven beschreven gelegen te Gasthuisstraat 34 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) 
sectie D 568 S 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. 

29. GC2019/59 - Vergunningenregister - Klein Veerle 75 - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De constructies, zoals hierboven beschreven bij de historiek, gelegen te Klein Veerle 75 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 4) sectie E 129 K2 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. 

30. GC2019/61 - Vergunningenregister - Grote Vraagstraat zn - Opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De bungalow gelegen te Grote Vraagstraat zn te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie K 188 E wordt in 
het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
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Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

31. GC2019/60 - Vergunningenregister - Bosschaertlaan 17 - Weigering tot opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Het hoofdgebouw en aanbouwen gelegen te Bosschaertlaan 17 en Moskoeylaan ZN te Brecht, 
kadasternummer (afd. 5) sectie B 201 B2 wordt niet in het vergunningenregister opgenomen als geacht 
vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

stedenbouwkundige attesten 

32. SA2019/23 - Stedenbouwkundige attesten - Achteromstraat 36 - Positief 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een stedenbouwkundig attest afgeleverd voor bouwen van een woning in Achteromstraat 36 te 
Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie A 329 P14 overeenkomstig de verkavelingsvoorschriften en 
voorschriften van het BPA recreatief woongebied aan Coga  B.V.B.A. mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
- De voorschriften van het BPA Recreatief Woongebied dienen strikt nageleefd te worden. 

integrale veiligheid 

33. Integrale veiligheid – fuif te Brecht, Veldstraat 149 – chiro Brecht op 26 oktober 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan chiro Brecht om een fuif in 
te richten op zaterdag 26 oktober 2019 te Brecht, Veldstraat 149. 
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. 
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34. Integrale veiligheid – chiroweekend Sint-Job - te Brecht, Max Wildiersplein – Koningin 
Fabiolalaan 34b op 6 en 7 maart 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan chiro Sint-Job-in-‘t-Goor 
om een chiroweekend in te richten op 6 en 7 maart 2020 met op vrijdag 6 maart een jeugdfuif 'I Love Sint-
Job' en op zaterdag 7 maart een fuif 'I Love Retro' te Brecht, Max Wildiersplein – Koningin Fabiolalaan 34b.  
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 

35. Signalisatievergunningen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor het plaatsen van signalisatie op de 
openbare weg aan: 
- De aanvrager om op zaterdag 19 oktober 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Gemeenteplaats t.h.v. huisnr. 13 – parkeerverbod voor verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om van donderdag 17 oktober 2019 tot en met maandag 28 oktober 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Vondel 20: gedeeltelijke inname van de rijbaan voor 
plaatsen van container 
- De aanvrager om van donderdag 7 november 2019 tot en met vrijdag 22 november 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Joosen Eliza te Brecht, Leopoldstraat 1: 
parkeerverbod voor plaatsen container en mobiele kraan inzake dakrenovatie 
- De aanvrager om op zaterdag 9 november 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Dorpsstraat van huisnr. 98 t.e.m. 106 – parkeerverbod voor verhuiswagen en ladderlift, 
afsluiten voetgangersstrook 
- De aanvrager om op donderdag 14 november 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Dorpsstraat 116/4 – parkeerverbod voor verhuiswagen 
- De aanvrager om op donderdag 14 november 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Leeuweriklaan 4  – parkeerverbod voor verhuiswagen 
- De aanvrager om van vrijdag 25 oktober 2019 tot en met maandag 28 oktober 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Stijn Streuvelslaan thv. huisnr. 4 – gedeeltelijke 
inname van de rijbaan voor het plaatsen van een container 
- De aanvrager om van 11 oktober 2019 tot en met 1 november 2019 (verlenging) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van gemeente Brecht te Brecht, Rommersheide 
F en H – aanleg grasdallen - wegverbreding 
- De aanvrager om op woensdag 16 oktober 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Kapelstraat t.h.v. huisnr. 17 – parkeerverbod voor gelijkgrondse berm 
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36. Tijdelijk politiereglement - Allerheiligen - Waterhoevelaan op 1 november 2019 - 
Eenrichtingsverkeer 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om van woensdag 30 oktober 2019 om 12.00 uur tot 
vrijdag 1 november 2019 om 16.00 uur: 
-       het verkeer van voertuigen in de verbindingsweg tussen de Lessiusstraat en de Heiakker enkel toe te 
laten in de richting van de Heiakker. 
-       Het verkeer van voertuigen in de Heiakker, het gedeelte tussen Potterij en Waterhoevelaan, enkel toe 
te laten in de richting van de Schoolstraat. 
-       Het parkeren en stilstaan van voertuigen in de verbindingsweg tussen de Lessiusstraat en Heiakker te 
verbieden. 
-       Het parkeren en stilstaan van voertuigen in de Heiakker, het gedeelte tussen Potterij en 
Waterhoevelaan te verbieden. 
Artikel 2 
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 3 
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.  

wonen 

37. Afsprakenkader over onderzoeken van woningen die te huur worden aangeboden aan het 
SVK met oog op nieuwe inhuurname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college keurt het afsprakenkader over het onderzoeken van woningen die te huur worden aangeboden 
aan het SVK met het oog op nieuwe inhuurname goed.  
Artikel 2 
Vijf exemplaren van deze beslissing worden aan IGEAN dienstverlening bezorgd. 

38. Thuis in de toekomst: een woontest van de Vlaamse overheid 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de deelname van de gemeente Brecht 
aan de “Thuis in de Toekomst”-campagne. 
Artikel 2 
De consulent Wonen zorgt voor de registratie van de gemeente Brecht bij de Vlaamse overheid, schrijft in op 
de nieuwsbrief en neemt deel aan infomomenten. 
Artikel 3 
De gemeente Brecht engageert zich om burgers uit te dagen om deel te nemen aan de Woontest door 
verspreiding van campagnemateriaal, door publicaties van nieuwsberichten op papier en op sociale media.  

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

personeel 

39. Vacantverklaring  1VE contractuele functie van Expert ICT (A1a-A3a) 

40. Vacantverklaring  1 VE contractuele functie van Beleidsadviseur (A1a-A3a) 

41. Vacantverklaring van 1 VE contractuele functie van consulent aankoop (B1-3) 

42. Aanvaarding/niet aanvaarding van de kandidaturen voor bibliotheekassistent (C1-3) 
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43. Vaststelling examencommissie voor selectieprocedure voor arbeider-schoonmaak (E1-3) 

44. Opstart van aanleg werfreserve voor technisch assistent-sporthalmedewerker (D1-3) 

45. Aktename van PV van bevorderingsexamen van technisch assistent-chauffeur/stratenmaker 
(D1-3) 

FINANCIËN 

46. 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 284 949,46 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

MENS - BURGERZAKEN 

burgerlijke stand 

47. Concessie begraafplaatsen VM.K. - VD.L. - Besluit 

48. Concessie begraafplaatsen F.V.L. - Besluit 

49. Concessie begraafplaatsen D.G - VA.J. - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

50. Verslag Jeugdraad van 26 september 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag en de uitgebrachte adviezen van 
de Jeugdraad van 26 september 2019. 

51. Verslag dagelijks bestuur Jeugdraad van 16 september 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag en de uitgebrachte adviezen van 
de Dagelijks bestuur Jeugdraad van 16 september 2019. 

52. Verslag dagelijks bestuur Jeugdraad van 7 oktober 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag en de uitgebrachte adviezen van 
de dagelijks bestuur Jeugdraad van 7 oktober 2019. 
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cultuur 

53. Audiovisuele uitrusting OC 't Centrum - Stap 2 

Besluit 
Artikel 1 
Het college geeft toestemming om te vertrekken vanuit deze krachtlijnen om een gunningsdossier op te 
starten. 
Artikel 2 
Het college gaat akkoord met de offerte voor de diensten van Publiek & Techniek. 
Artikel 3 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de cultuurdienst, dienst gebouwen en aan de financieel 
directeur. 

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL 

54. Meerdaagse schoolreis - Factuur jeugdherberg - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de factuur van jeugdherberg "De Ploate" goed voor het 
bedrag van 3 273,50 euro, incl. btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 
 

 
Els Eelen Sven Deckers 
Algemeen Directeur wnd. Burgemeester 
 


