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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 22 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 L. Aerts: Het lijkt mij aangewezen dat de 4 vlaggemasten voor het WZC permanent bevlagd worden en 
dit in lijn met de andere gemeentelijke sites. Ok, mag uitgevoerd worden. 
- Buitenlichten aan gemeentehuis zouden niet meer werken: kan dit nagekeken worden? 
- Als je van Brecht naar Sint Job rijdt zou het bord met aanduiding zone 70 verdwenen zijn (ter hoogte van 
notaris De Sadeleer): kan dit nagekeken worden?  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

3. Planning dienst infrastructuur - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de planning van de dienst infrastructuur. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst infrastructuur. 

4. Aankoop watergeefgroep 1 000 liter - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de aankoop van een watergeefgroep 1 
000 l RS210 4T motor bij Tuinmachines Bogaerts, Lessiusstraat  93 A te 2960 Brecht voor een bedrag van  
€ 3 189,21 (incl. 21% btw). 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de financiële dienst, de dienst groen en leefomgeving en 
aan Tuinmachines Bogaerts, Lessiusstraat  93 A te 2960 Brecht. 

groendienst 

5. Aankoop kleine kerstbomen 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de 21 bomen (Picea abies) van 4 m en de Normann 
van 4 m aan te kopen bij Inter-Arbo bvba, Lenniksebaan 1358 te 1602 Vlezenbeek voor een bedrag van € 2 
701,94 incl. 6% btw en levering, met FSC-certificaat. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder, de dienst groen en 
leefomgeving en Inter-Arbo bvba, Lenniksebaan 1358 te 1602 Vlezenbeek. 
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6. Aankoop grote kerstbomen 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de grote kerstbomen aan te kopen bij Inter-Arbo 
bvba, Lenniksebaan 1358 Vlezenbeek voor de prijs van € 2 784,62 incl. 6% btw en levering, en met FSC-
certificaat. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder, de groendienst en Inter-Arbo 
bvba, Lenniksebaan 1358 te 1602 Vlezenbeek. 

7. Kapvergunning Leonarduslaan 22a 

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

8. Kapvergunning openbaar domein voor Mieksebaan 129 

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

9. Kapvergunning Albatrosdreef 43 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
1 Amerikaanse eik mits heraanplant van streekeigen 1 hoogstamboom van 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. 

wegendienst 

10. Onderhouds-en herstellingswerken gemeente Brecht (2019/007) - Goedkeuring 
aanvangsdatum 

Besluit 
Artikel 1 
De aanvangsdatum van de opdracht “Onderhouds-en herstellingswerken gemeente Brecht” wordt 
vastgesteld op 28 oktober 2019.  
Artikel 2 
De aannemer, Hoogmartens NV, Industrieweg Noord 1137 te 3660 Oudsbergen, wordt per aangetekende 
zending in kennis gesteld van deze aanvangsdatum. 
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RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen 

11. Splitsingen - Overbroekstraat 23+ - Negatief advies/opmerkingen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft negatief advies voor de splitsing van de gronden volgens 
het plan van landmeter-expert Stef Neefs met kenmerk LAN 131557, d.d. 10/10/2019, toegevoegd aan de 
aangetekende zending van notaris Philippe Verlinden met betrekking tot de afsplitsing van de 
bedrijfsgebouwen van de eigendom met bedrijfswoning en weiland in Overbroekstraat 23+ te Brecht, 
kadasternummer (afd. 4) sectie B105/A/2,  105/B/2 en 105/C/2. 
Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan geassocieerde notaris Philippe Verlinden, Sint-
Lenaartsesteenweg  53, 2310 Rijkevorsel. 

12. Kapmachtiging - omgeving Noenheuvel - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kapmachtiging verleend door Agentschap 
voor Natuur en Bos aan: Kempens Landschap vzw voor het kappen van bomen op percelen te Brecht, 
gelegen omgeving Noenheuvel zn, percelen afdeling 2, sectie K , kadasternummers 170 V2, 175 N, 175 Y, 
175 M, 175 Z, 170 W2, 175 B, 170 E2, 175 R.  

omgevingsvergunningen 

13. OMV2019/303 - Omgevingsvergunning - Molenakkerlaan 42 - Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek. 
Het openbaar onderzoek loopt van 30 oktober 2019 t.e.m. 29 november 2019. 

14. OMV2019/182 - Omgevingsvergunning - Gloriantdreef 17 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het bouwen van een woning met 
aangebouwd bijgebouw te Gloriantdreef 17, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie A 329 R7 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. 
Men dient 7 streekeigen hoogstambomen van plantmaat 16/18 (16-18 cm stamomtrek op borsthoogte) te 
heraanplanten. Nieuw aangeplante hoogstambomen moeten, zoals bepaald in het veldwetboek, op minstens 
2 m van de perceelsgrens staan. 
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: 
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-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 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 2,88 m² en inhoud van 1.800 liter. Deze installatie maakt het insijpelen van 
het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-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. 
-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 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 
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dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- 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. 
Men dient 7 streekeigen hoogstambomen van plantmaat 16/18 (16-18 cm stamomtrek op borsthoogte) te 
heraanplanten. Nieuw aangeplante hoogstambomen moeten, zoals bepaald in het veldwetboek, op minstens 
2 m van de perceelsgrens staan. 
  

15. OMV2019/226 - Omgevingsvergunning - Sint Willebrordusstraat  - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor het wijzigen van het reliëf in Sint-
Willebrordusstraat zn te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie N 95 A. 

16. OMV2019/112 - Omgevingsvergunning - Abdijlaan 33 - Aktename besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de beslissing van de Deputatie  
d.d. 19 september 2019 houdende gedeeltelijke vergunning voor NV Firma Luyckx. 
Artikel 2 
Het besluit zal worden aangeplakt gedurende 30 dagen.  

omgevingsmeldingen 

17. OMV2019/304 - Omgevingsmelding - Heihoefke 1 - Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
bronbemaling bij bouwwerken inrichting gelegen te 2960 Brecht, Heihoefke 1, kadasternummer (afd. 4) 
sectie D 695 K2 aan vanhout.pro wonende/gevestigd te Everdongenlaan 6  te 2390 Turnhout.  
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/werven 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 
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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 moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht 
retourbemaling, afvoer naar de beek of riolering. 
-De exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet). 
-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 bomen, afvoer buiten onttrekkingszone). 
Langdurige droogzuiging tussen de groei (apri-nov) dient vermeden te worden. 
-Geluidsoverlast: 
-De nodige maatregelen dienen genomen te worden om hinder (geluid, trillingen, …) te voorkomen. De 
pomp moet aangepast zijn aan de best beschikbare technieken en het omgevingsgeluid. In woongebieden 
worden bij voorkeur uitsluitend geluidsarme pompen gebruikt. 
-De vergunningsaanvrager dient ervoor te zorgen dat het schoon bemalingswater of correct geïnfiltreerd 
wordt, of correct geloosd wordt in oppervlaktewater. Voor het lozen in oppervlaktewater moet toestemming 
verkregen worden door de waterloopbeheerder. 
Artikel 5.53.6.1.1 § 2. 
Het grondwater dat onttrokken wordt, moet, in zoverre dit met toepassing van beste beschikbare technieken 
mogelijk is, zoveel mogelijk terug in de grond worden ingebracht. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van 
infiltratieputten, infiltratiebekkens of infiltratiegrachten. Indien dit technisch onmogelijk is, mag het water 
geloosd worden in het openbare of private hydrografische net. De infiltratie of de lozing van het opgepompte 
grondwater mag geen wateroverlast voor derden veroorzaken. 
Volumes hoger dan 10 m3 per uur mogen niet geloosd worden in openbare rioleringen aangesloten op een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toelating van de exploitant van deze 
installatie. 
Verder vermeldt de wetgeving (Art 5.53.3.1) dat u een correct werkende debietmeter moet voorzien, 
waarvoor u op eenvoudig verzoek een logboek van kan voorleggen. 

18. OMV2019/324 - Omgevingsmelding - Cambeenbos laan B 20 - Aktename melding 
stedenbouwkundige handelingen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor het aanbouwen van een 
veranda voor een perceel gelegen te Cambeenbos laan B 20 2960 Brecht te Brecht, kadasternummer (afd. 1) 
sectie M 8 A5.  
Artikel 2 
De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de 
meldingsakte. 

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

19. OMVV 2019/13 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Van Bavellaan zn - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden voor 2 loten voor open bebouwing in Van Bavellaan zn te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 
67 B8 mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 



7 

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 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 Pidpa Riolering dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van TELENET 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. 
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. 
- De loten jQuery15204721540351843312_1571726351468? zijn reeds bebouwd en worden uitgesloten uit 
de verkaveling 
- 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.   
- deze verkavelingsvergunning omvat de stedenbouwkundige vergunning voor de wegenaanleg. 
- alvorens kan gestart worden met de wegenwerken moet het wegendossier voorgelegd worden aan en 
goedgekeurd worden door het college van burgemeester en schepenen.  
- alle wegen moeten na de aanvaarding van de werken kosteloos en zonder kosten overgedragen worden 
aan de gemeente. 
- overeenkomstig het BPA dient de grond gelegen in de wegenis kosteloos en zonder kosten afgestaan te 
worden aan de gemeente 
- Deze verkavelingsvergunning omvat enkel de stedenbouwkundige vergunning voor het kappen van de 
bomen gelegen in het wegentracé. Het kappen van bomen op de loten i.f.v. bebouwing dient opgenomen te 
worden in de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor de bebouwing. 
- De groenzone aangeduid op het plan dient als volgt aangelegd te worden: ………. 
- De groenzone aangeduid op het plan dient na aanleg kosteloos en zonder kosten overgedragen worden 
aan de gemeente. 
- de stedenbouwkundige voorschriften gevoegd bij het BPA “woongebied met recreatief karakter” moeten 
stipt nageleefd worden. 
- de in rood gewijzigde verkavelingsvoorschriften dienen toegepast te worden. 
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- bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- deze verkavelingsvergunning omvat de stedenbouwkundige vergunning voor het wijzigen van het 
terreinprofiel zoals opgenomen op het verkavelingsplan. / 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. 

20. OMVV2019/11 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Zandstraat zn - Afleveren attest 

Besluit 
Artikel 1 
Aan notaris Philippe Aerts, Spijker 2, 2910 Essen wordt een attest afgeleverd waarin het college van 
burgemeester en schepenen verklaart dat de verkavelaar m.b.t. de verkaveling gelegen te Zandstraat zn te 
Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie B 233 Z2 en (afd. 5) sectie B 233 R5, met kenmerk omgevingsloket 
OMV_2019050241 en gemeentelijk dossiernummer OMVV2019/11 aan alle in de verkavelingsvergunning 
opgelegde voorwaarden heeft voldaan en dat de percelen welke van deze verkaveling deel uitmaken als 
bouwgrond mogen verkocht worden. 

vergunningsregister 

21. GC2019/68 - Vergunningenregister - Westmallebaan 61 - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De gebouwen 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 8 (conform bijlage 2.00), waarbij er één woongelegenheid gekend is, 
gelegen te Westmallebaan 61 en Westmallebaan +61 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie K 100 T, 
(afd. 2) sectie K 100 V en (afd. 2) sectie K 100 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. 

22. GC2019/69 - Vergunningenregister - Vondel 16 - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Het hoofdvolume van de woning met aanbouw rechts achteraan (zoals in het donkerblauw omlijnd op het 
bijgevoegd inplantingsplan) gelegen te Vondel 16 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie B 523 E wordt in 
het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

23. GC2019/58 - Vergunningenregister - Heihoefke 25 - Deels opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Het hoofdgebouw gelegen te Heihoefke 25 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 609 S wordt in het 
vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. Het vrijstaand bijgebouw rechts achter de woning 
gelegen te Heihoefke 25 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 609 S 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. 
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24. GC2019/71 - Vergunningenregister - Baan op Sas II 5 - Deels opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Het hoofdvolume van de woning (zoals hierboven beschreven) gelegen te Baan op Sas 2 5 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 2) sectie L 73 T5 wordt in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
De aanbouw en twee vrijstaande bijgebouwen gelegen te Baan op Sas 2 5 te Brecht, kadasternummer (afd. 
2) sectie L 73 T5 worden niet in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

25. GC2019/72 - Vergunningenregister - Hoogstraatsebaan 123 - Deels opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De stal, met uitzondering van de aanbouw van circa 4 bij 10 meter, gelegen te Hoogstraatsebaan 123 te 
Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie C 8 S wordt in het vergunningenregister opgenomen als geacht 
vergund. De aanbouw aan de stal gelegen te Hoogstraatsebaan 123 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) 
sectie C 8 S 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 

26. SA2019/13 - Stedenbouwkundige attesten - Gemeenschapslaan 10 - Voorwaardelijk positief 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een stedenbouwkundig attest afgeleverd voor het bouwen of verbouwen van een vrijstaande 
ééngezinswoning in Gemeenschapslaan 10 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 65 Y12  aan COGA 
mits voldaan wordt aan volgende voorwaarde: 
De bepalingen van de gewestplanbestemming woonpark dienen strikt nageleefd te worden: 
- De totale bebouwde oppervlakte mag maximaal 250 m² bedragen met inbegrip van eventuele afzonderlijke 
bijgebouwen. 
- Het niet-bebouwbare gedeelte moet aangelegd worden met hoogstammig groen (het bestaande moet zo 
veel mogelijk bewaard blijven). Het groen moet aangebracht worden langs alle zijden van het perceel, min 
de nodige toegangen. Slechts 10% van de perceelsoppervlakte mag ingenomen worden voor het aanleggen 
van grasperken, speelruimten, tennisvelden en dergelijke. 
Opmerking: Het bestaande gewestplan dat momenteel van kracht is, is in 1ste instantie het toetskader is bij 
aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen. Er is echter een intergemeentelijk RUP (ruimtelijk 
uitvoeringsplan) "woonparken" in opmaak. Een stedenbouwkundig attest is ondergeschikt aan een RUP.  Dit 
kan consequenties hebben voor de aanvraag en de behandeling van het dossier. Er kan momenteel nog 
geen uitspraak gedaan worden welke bouwmogelijkheden in het geplande RUP zullen opgenomen worden. 
De algemene richtlijnen voor het bouwen van vrijstaande eengezinswoningen dienen gevolgd te worden bij 
nieuwbouw en zijn ingeval van uitbreiding van toepassing op de nieuwe delen. 
- Max 5% van het perceel mag verhard worden met uitzondering van verhardingen voor opritten en 
toegangen tot de woning en garage. 
- Max 50% van de voortuin mag verhard worden in functie van toegangen en parkeren. De overige 50% van 
de voortuin dient als groene ruimte ingericht te worden. 
- Verhardingen dienen zoveel mogelijk uitgevoerd te worden in waterdoorlatende materialen. Bij het gebruik 
van niet waterdoorlatende materialen dient het hemelwater dat op deze verharding valt af te vloeien naar 
een aanpalende groenstrook op eigen terrein. 
- Opritten langer dan 20 m dienen vanaf de achtergevelbouwlijn uitgevoerd te worden met waterdoorlatende 
verhardingen en een maximale breedte van 2,5 m. 
- Grasdals worden gezien als waterdoorlatende verharding en niet als groene ruimte. 
Er dient voldaan te worden aan de gemeentelijke parkeerverordening en gewestelijke verordening inzake 
hemelwater. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
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- 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 
- 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. 
  

mobiliteit 

27. Signalisatievergunningen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor het plaatsen van signalisatie op de 
openbare weg aan: 
- De aanvrager om tussen woensdag 23 oktober 2019 en vrijdag 25 oktober 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Hogeweg thv 
huisnr. 28 – bestaande wachtaansluiting opzoeken en verbinden met nieuwe putjes – inname voetpad en 
halve rijbaan 
- De aanvrager om van 8 november 2019 tot en met 9 november 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Processieweg t.h.v. huisnr. 40-41-42 – 
parkeerverbod voor het plaatsen van verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om van dinsdag 22 oktober 2019 tot en met woensdag 23 oktober 2019 
(verlenging) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa 
Hidrorio te Brecht, hoek Mieksebaan/ Jos Nuytsdreef, hoek Mieksebaan/ Albatrosdreef – sonderen naar 
kabels in berm en rijweg -  inname halve rijbaan 
- De aanvrager om van 12 november 2019 tot en met 18 november 2019 (1 – 2 werkdagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Telenet 
Herentals te Brecht, Poedeldreef  – plaatsen van TV-kabels in bermen 
- De aanvrager om van 12 november 2019 tot en met 18 november 2019 (1 – 2 werkdagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Telenet Herentals 
te Brecht, R. Van Ostaeyenlaan  – plaatsen van TV-kabels in bermen en voetpaden – beperkte 
wegversmalling t.h.v. de werken 
- De aanvrager om van maandag 28 oktober 2019 tot en met vrijdag 1 november 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20264587) te Brecht, Bosstraat 
– aanleg nutsleidingen – beurtelings verkeer 
- De aanvrager om op 16 januari 2020, 16 april 2020, 16 juli 2020 en 15 oktober 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Processieweg t.h.v. zaal ’l Artisjok – parkeerverbod 
over 20 m inzake bloedinzameling in zaal ‘l Artisjok 
- De aanvrager om op zaterdag 2 november 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Bethovenstraat thv huisnr. 52 – plaatsen van verhuiswagen op de rijbaan 
- De aanvrager om van 23 oktober 2019 tot en met 5 november 2019 (aanpassing) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van gemeente Brecht te Brecht, Rommersheide 
F – aanleg grasdallen - wegverbreding 
- De aanvrager om van maandag 29 oktober 2019 tot en met dinsdag 30 oktober 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Bristerstraat 1A –  parkeerverbod voor plaatsing 
chapewagen 
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- De aanvrager om van dinsdag 12 november 2019 tot en met vrijdag 15 november 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Hogebaan t.h.v. husinr. 33 - parkeerverbod voor het 
plaatsen van container 
- De aanvrager om op vrijdag 8 november 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Gemeenteplaats t.h.v. huisnr. 13 – parkeerverbod voor verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om op zaterdag 21 december 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Sint-Job-in-‘t-Goor, Kerklei thv huisnr. 79 - parkeerverbod voor plaatsen van verhuiswagen en 
ladderlift 
- De aanvrager om op zaterdag 4 juli 2020 ( van 9.30u tot 12.00u ) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Schoolplein (parking vlak achter het oude 
gemeentehuis)  - parkeerverbod over de ganse parking (links en rechts) voor de plaatsing van een foodtruck 
voor huwelijk 

28. Tijdelijk politiereglement - parkeerverbod - Zandstraat gedeelte tussen Watertorenstraat en 
huisnummer 35 

Besluit 
Artikel 1 
Vanaf heden gedurende 6 maanden wordt in de Zandstraat vanaf de Watertorenstraat tot huisnummer 35, 
volgens bijgevoegd plan, het parkeren verboden.  
Artikel 2 
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door het aanbrengen van 
een gele onderbroken streep op de trottoirband.  
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. 

lokale economie en landbouw 

29. Aanvraag standplaats kerkhof Sint-job-In-'t-Goor 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Rudi Van Looveren om een standplaats in 
te nemen aan de begraafplaats van Sint-Job-in-'t-Goor 
op donderdag 31/10/2019 t.e.m. vrijdag 01/11/2019, voor de verkoop van bloemen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de consulente lokale economie, de financiële dienst en 
aan de aanvrager. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

30. Verlenging POP UP uitbating OC 't Centrum 

communicatie 

31. Aankoop fietslampjes nieuwjaarszingen december 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de aankoop van fietslampjes 
nieuwjaarszingen bij Budgetgift.nl, Postbus 2048, 7420 AA Deventer voor een bedrag van 2 853,00 euro, 
exclusief btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 
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ICT 

32. Aankoop SQL Licenties - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt goed om te kiezen voor het voorgestelde 3-jaren contract 
onder de vorm van een “Open Value Agreement” 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte van AXI voor de aankoop van SQL licenties 
goed voor een jaarlijks bedrag van 4657,50 € incl. BTW. gedurende 3 jaar.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst ICT en de financiële dienst. 

personeel 

33. Aanvaarding/niet aanvaarding van de kandidaturen voor technisch medewerker-dienst wegen 
(C1-3) 

FINANCIËN 

34. 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 1 143 402,85 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

35. Kohier van de gemeentebelasting autobrandstoftoestellen - aanslagjaar 2019 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het kohier van de gemeentebelasting 
autobrandstoftoestellen goed voor een bedrag van 4 050 euro voor het aanslagjaar 2019 en verklaart deze 
ook invorderbaar. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

36. Kennisname budgetwijziging 2 van 2019 gemeente Brecht 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de tweede budgetwijziging van 2019 als volgt: 
- verlaging exploitatieuitgaven met 1.019.576 euro 
- verlaging exploitatieontvangsten met 67.092 euro 
- verlaging investeringsuitgaven met 4.014.124 euro 
- verlaging investeringsontvangsten met 70.354 euro 
- verlaging andere ontvangsten met 4.660.516 euro 
De staat van het financiële evenwicht is na budgetwijziging als volgt: 
- Het gecumuleerde budgettaire resultaat: 2.122.859 euro 
- Resultaat op kasbasis: 2.122.859 euro 
- Autofinancieringsmarge: 1.652.072 euro 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen verwijst de tweede budgetwijziging van 2019 door naar de 
gemeenteraad voor goedkeuring. 
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MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

37. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - C.I. 

38. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - P.S. 

39. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - H.I. 

MENS - VRIJE TIJD 

40. Verslag Sportraad van 18 september 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag en de uitgebrachte adviezen van 
de Sportraad van 18 september 2019. 

MENS - BLIBLIOTHEEK 

41. Lastvoorwaarden voor de aankoop van niet-uitleenklare boeken en strips (2019/014) - 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

Besluit 
Artikel 1 
Het bestek met nr. 2019/014 en de raming voor de opdracht “Lastvoorwaarden voor de aankoop van niet-
uitleenklare boeken en strips”, opgesteld door Plaatselijke Openbare Bibliotheek worden goedgekeurd. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De 
raming bedraagt € 115.702,47 excl. btw of € 139.999,99 incl. 21% btw voor de jaren 2020-2021. 
Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
Artikel 3 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in 2019/6157004/7/0703. 

WELZIJN 

42. Subsidies welzijnsprojecten De Kar en De Schakel 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verantwoordingsnota's 2018 van 
Welzijnsschakels De Kar en De Schakel.   
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de werkingssubsidies voor 2019 voor 
welzijnsprojecten uit te betalen. Elke welzijnsschakel ontvangt een toelage van 3 100 euro.   
Artikel 3 
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan dienst welzijn, coördinator Sociaal Huis en dienst financiën.  
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


