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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 29 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 Daan De Veuster : vraag of onze technische diensten ook dit jaar een container compost van Igean 
aan de Jobtuin kunnen bezorgen. OK 
- Via Daan De Veuster : Eerder werd er binnen het college informeel afgesproken om na de 
verbredingswerken, ook in Rommersheide F een verkeersremmer te realiseren. Kan hiervoor het nodige 
gedaan worden? OK, te voorzien in de straat zelf. Dit mag opgenomen worden door de wegendienst 
en dienst mobiliteit.  
- Via Frans Van Looveren : Jeugdhuis 't Job - de avondverlichting, achteraan en langs het jeugdhuis, werkt 
al enige tijd niet. Kan dit eens bekeken worden ? OK, mag in de planning opgenomen worden. 
- Werken Andrélaan: Is het noodzakelijk dat de paaltjes hier tijdelijk verdwijnen? Gert Van Riel en dienst 
mobiliteit bekijken dit. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

groendienst 

3. Teruggave waarborg groenscherm insteekweg 2 Ringlaan zn (SV2016-13) 

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 

4. Weg- en rioleringswerken Rommersheide fase 4 - Akkoord gunning + overname dossier en 
overzicht studiekosten - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het overzicht van de studiekosten goed, voor een bedrag 
van 32 390,42 euro exclusief 21% btw, en neemt akte van de kopie van het aangetekend schrijven van 
Pidpa aan SWECO m.b.t. de weg- en rioleringswerken Rommersheide fase 4. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Pidpa. 

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen van dinsdag 5 november 2019 
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5. Weg- en rioleringswerken verkaveling Zandstraat - Verslag werfvergadering d.d. 28 oktober 
2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de werfvergadering van SB 
Koen Wouters van 28 oktober 2019 m.b.t. de weg- en rioleringswerken voor de verkaveling in de Zandstraat. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

omgevingsvergunningen 

6. OMV2019/314 - Omgevingsvergunning - Hoogstraatsebaan zn - Openbaar onderzoek 

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

7. OMV2019/177 - Omgevingsvergunning - Vaartkant Rechts 3A, 5A en 5B - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
§1. Het college van burgemeester en schepenen verklaart de afwijking van artikel 5.15.0.6.§1 en §2 van 
Vlarem II zonder voorwerp. 
§2. Het college van burgemeester en schepenen geeft gedeeltelijke vergunning voor de exploitatie van 
een nieuwe inrichting voor chapewerken en de aanleg van verhardingen bij een vergund bedrijfsgebouw in 
Vaartkant Rechts 3A 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 929 B aan GIEL BVBA met als 
contactadres Vaartkant Rechts 5 bus a te 2960 Brecht, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Brandweer dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Vlaamse Milieumaatschappij dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van I.G.E.A.N.-milieudienst dienen strikt nageleefd te worden en 
maken integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van NV De Scheepvaart 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: 
-De watertoets bij de bouwvergunning SV2017-318 dd. 30/04/2018 blijft onverminderd van toepassing, 
hetzij: hemelwaterrecuperatie met buffering van 10.000 l, hemelwaterinfiltratie van 277,52 m2 en 173.450 
liter, septische put, afvalwaterzuivering, olie- en vetafscheider. 
-Duurzaamheidsprincipe: Het juiste water voor de juiste toepassing. Het opgepompt grondwater mag enkel 
aangewend worden voor toepassingen die een hogewaardige waterkwaliteit vragen. Alle overige 
aftappunten binnen de bedrijfsvoering (en conciërgewoning) dienen zo veel mogelijk gevoed te worden met 
hemelwater.  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
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- 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. 
- Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be 
Milieuvoorwaarden 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
Bijzondere voorwaarden: 
- In functie van ondergrondse gasopslag zijn verticale boringen dieper dan 100 meter onder de zeespiegel 
niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Fluxys Belgium, c/o Infoworks, Kunstlaan 31, 1040 
Brussel of infoworks@fluxys.com . 
- Ingebruikneming/buitendienststelling grondwaterwinning:  
Aan de hand van een voorgeschreven meldingsformulier moeten elke ingebruikneming of 
buitendienststelling van een grondwaterwinning gemeld worden aan de Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter 
De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst, zie http://www.heffingen.be/formulieren. 
- Grondwaterwinningen en buitendienststellingen: 
* Wanneer de exploitant een grondwaterwinning of een boorgat of een ander onderdeel hiervan, buiten 
dienst stelt, moet hij de ontsluiting van de watervoerende laag afdekken om verontreiniging of waterverlies te 
voorkomen. De exploitant deelt deze buitengebruikstelling mee aan de afdeling Water van de Vlaamse 
Milieumaatschappij 
* De exploitant is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning of een onderdeel hiervan, op te 
vullen wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. In voorkomend 
geval legt de exploitant het werkplan voor deze opvulling ter goedkeuring voor aan de afdeling Water van de 
Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst. 
- Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige 
toepassingen. 
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.  

8. OMV2019/209 - Omgevingsvergunning - Bergsebaan 97 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning 
en het rooien van bomen in  te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 180 F aan Bouwatelier BVBA 
gevestigd te Poppelaerstraat 2 te 2960 Brecht mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
De groendienst legt een heraanplant op van 3 streekeigen hoogstambomen met plantmaat 16/18.  
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: 
-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 
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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: 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. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 1,52 m2 en inhoud van 950 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! 
-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 
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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.  
- De bouwpromotor of initiatiefnemer heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd 
door de distributienetbeheerder Iveka voor elektriciteit en gas , inzake distributie van elektriciteit en gas naar 
en in appartementsgebouwen strikt na te leven. Kopie van deze reglementen wordt in bijlage toegevoegd. 
Deze teksten zijn eveneens raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via 
www.iveka.be. 
- 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. 
- Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be 

9. OMV2019/223 - Omgevingsvergunning - Brugstraat 149, 151 en 153 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor afbreken van 3 woningen en 
bijgebouwen, bouwen van 8 appartementen, 5 garages, fietsenberging en aanleggen van parkeerplaatsen in 
Brugstraat 149, 151 en 153 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 94 L8, (afd. 5) sectie A 94 E6, (afd. 
5) sectie A 94 W9 en (afd. 5) sectie A 94 G7 aan Frans Denissen en Zonen BVBA gevestigd te 
Smederijstraat 13 te 2960 Brecht mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
De verhardingen dienen beperkt te worden zoals aangegeven op het aangepaste inplantingsplan: de 
breedte vanaf de oprit wordt beperkt van 3 meter naar 2,5 meter en de verharding dient uitgevoerd te 
worden in waterdoorlatende, zij het voldoende stabiele materialen bv. klinkers met een brede voeg teneinde 
de toegankelijkheid van de mindervalidenparkeerplaats niet in het gedrang te brengen. De terrassen op het 
gelijkvloers dienen ook teruggebracht te worden zoals in rood aangegeven op het aangepaste 
inplantingsplan. De tuinstroken bij de gelijkvloersen dienen groen ingericht te worden; kunstgras valt hier niet 
onder. 
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 Brandweer 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 Eandis System Operator dienen strikt nageleefd te worden 
en maken integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden met betrekking tot de watertoets maken integraal deel uit van de vergunning en dienen strikt 
nageleefd te worden: 
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 
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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. 
Naleving wettelijke voorwaarden inzake bouwafstanden en afsluitingen nabij waterlopen hetzij :  
-vrijwaren 5m erfdienstbaarheidszone voor onderhouds- en ruimingswerken vanaf kruin van de waterloop 
-afsluiting tot 1,50 m toegelaten op min 0,75m tot 1m vanaf de kruin van de waterloop  
-afsluitingen hoger dan 1,50m te plaatsen op minimaal 5 m van de kruin van de waterloop 
-afsluitingen haaks op de waterloop moeten binnen de 5m-zone verwijderbaar zijn 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering bij bestaande woningen: 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 conform de richtlijnen: 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 (woningen: 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. 
 -Praktische uitvoering bij meergezinswoningen als volgt: afzonderlijke put per gelijkvloerse woning hetzij 3x 
minimaal 5000 liter of een gezamenlijke put van minimaal 10000 liter met minimaal een aftappunt per 
gelijkvloers appartement voor nuttig huishoudelijk gebruik bij de woongelegenheden, hetzij wc-spoelingen 
begane grond.   
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 
inhoud van 9225 liter (min. 8800 liter) en een oppervlakte van 16,80m² (min. 14,08m²). 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. 
-Voorwaarden debiet nooduitlaat bij grote aangesloten oppervlakte aan daken en/of verharding: Het 
doorvoerdebiet bedraagt minimaal 10l/s en het ledigingsdebiet bedraagt maximaal 20 l/s.ha vanaf 2500 m2 
aangesloten verharding tot 40 l/s.ha bij verhardingen vanaf 5000 m2, door middel van een knijpleiding, 
wervelventiel of pomp. 
Deze installatie maakt het mogelijk dat een buffervolume langzaam vol loopt, in de grond sijpelt en slechts 
een kleine hoeveelheid water over langere tijd afgevoerd wordt naar de riolering, gracht of waterloop. 
• Aanleggen van een buffering met vertraagde afvoer met een inhoud van 25 liter per m2 afwaterende 
oppervlakte. Het doorvoerdebiet bedraagt minimaal 10l/s en het ledigingsdebiet is gelegen tussen maximaal 
40 l/s.ha (vanaf 5000m2) en 20 l/s.ha (vanaf 2500 m2) door middel van een knijpleiding, wervelventiel of 
pomp. 
-Deze installatie maakt het mogelijk dat een buffervolume langzaam vol loopt en slechts een kleine 
hoeveelheid water over langere tijd afgevoerd wordt naar de riolering, gracht of waterloop conform de 
Vlaamse Hemelwaterverordening. 
-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). 
-Grachten: Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
-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 
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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. 
- eventuele 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.  
-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). 
- De gepaste maatregelen genomen worden om schade en hinder op de aanpalende percelen te 
voorkomen. 
- Eventuele vrijblijvende geveldelen en wachtgevels dienen afgewerkt te worden met esthetisch verantwoord 
en duurzaam materiaal (geen onafgewerkte situaties zoals uitvoering in snelbouwsteen, afdekking met 
plastic, …) 
- 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 eventuele terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. 
Terrassen voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het 
burgerlijk wetboek over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de 
perceelsgrens verwijderd blijven.  
- De bouwpromotor of initiatiefnemer heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd 
door de distributienetbeheerder Iveka voor elektriciteit en gas , inzake distributie van elektriciteit en gas naar 
en in appartementsgebouwen strikt na te leven. Kopie van deze reglementen wordt in bijlage toegevoegd. 
Deze teksten zijn eveneens raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via 
www.iveka.be. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
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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.  
- Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be 

10. OMV2019/235 - Omgevingsvergunning - Steenweg Withof 17 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor bouwen van een vrijstaande 
eengezinswoning na slopen van de bestaande constructies en kappen van bomen in Steenweg Withof 17 te 
Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 3 T4 mitss voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst, met uitzondering van de heraanplant van 6 
hoogstambomen plantmaat 16/18, dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit 
advies. Het advies en de voorwaarden worden als volgt samengevat: Het perceel is gelegen in 
woonparkgebied en heeft een oppervlakte van 1.289 m². De bomen die op het plan aangeduid werden als te 
rooien zijn coniferen. (zie foto in bijlage.) De coniferen kunnen gerooid worden. 
Op de perceelgrens met het onbebouwd perceel , afdeling 1, sectie M nr 4K, staan een aantal grove dennen 
en sparren. Deze bomen op de scheiding werden niet op het plan aangeduid als te rooien en dienen 
derhalve behouden te blijven. 
 
- Er mag niet geveld of geruimd worden tijdens de standaard schoontijd van 1 april tot en met 30 juni.  
- Alle van nature in het wild levende vogelsoorten zijn beschermd in het Vlaamse Gewest op basis van het 
soortenbesluit van 15 mei 2009. De bescherming heeft onder meer betrekking op de nesten van deze 
vogelsoorten (art 14 Soortenbesluit). Bij het uitvoeren van werken in de periode 1 maart - 1 juli moet men er 
zich van vergewissen dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of vernield 
worden. 
- Conform de bepalingen van de gewestplanbestemming woonpark dient het niet-bebouwbare gedeelte 
aangelegd te worden met hoogstammig groen (de aanwezige bomen moeten bewaard worden). 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.  
- 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: 
-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. 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. 
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• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 1,92 m2 en inhoud van 1200 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). 
-Waterlopen: De erfdienstbare strook langs waterlopen van 2de en 3de categorie voor ruimingswerken moet 
gerespecteerd worden (wetgeving 28/12/1967). Dit impliceert het vrijhouden van een zone van minimaal 5 
meter vanaf de oeverzone. 
-Waterlopen, grachten en beken: In functie van ruiming en onderhoud dient men een ruimte van 2 meter te 
vrijwaren van obstakels en constructies langs grachten, beken of beddingen van niet-geklasseerde 
waterlopen of grachten van algemeen belang (light-statuut - GR 5/05/2015) De gracht dient te allen tijde 
open gehouden te worden. 
-De overwelving van de baangracht wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de geldende 
gemeentelijke verordening inzake het overwelven van baangrachten en conform het advies van de 
Wegendienst en/of rioolbeheerder Pidpa. 
-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.  
-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. 
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- Alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m 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. 

11. OMV2019/274 - Omgevingsvergunning - Koningsstoel 47 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor slopen van een woning en bijgebouw in 
Koningsstoel 47 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie A 15 K aan VERBO NV gevestigd te Otterstraat 
38/9 te 2300 Turnhout 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.  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- 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. 

12. OMV2019/163 - Omgevingsvergunning - Brugstraat 148 - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor slopen van bestaande constructies, 
bouwen van een meergezinswoning en 4 eengezinswoningen met garages en kappen van bomen in 
Brugstraat 148  te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 145 Y aan VERHELST VASTGOED BVBA 
gevestigd te Handelslei 42 te 2960 Brecht. 
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13. OMV2019/131 - Omgevingsvergunning - Kraaienhorst zn Brecht - Paaltjesdreef zn Malle - 
Aktename besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de beslissing van de Deputatie d.d. 10 oktober 
2019 houdende vergunning voor nv Wienerberger. 
Artikel 2 
Het besluit zal worden aangeplakt gedurende 30 dagen.  

14. OMV2019/207 - Omgevingsvergunning - Oostmalsebaan 86A - Aktename besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de beslissing van de Deputatie d.d. 17 oktober 
2019 houdende vergunning voor LV Jansen Galgenvoort. 
Artikel 2 
Het besluit zal worden aangeplakt gedurende 30 dagen.  

omgevingsmeldingen 

15. OMV2019/337 - Omgevingsmelding - Schotensteenweg 53B - Aktename melding 
stedenbouwkundige handelingen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door Imore I 
interieurarchitectuur voor het aanbouwen van een carport op een perceel gelegen te Schotensteenweg 53B, 
2960 Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 80 H3.  
Artikel 2 
De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de 
meldingsakte. 

omgevingsberoepen 

16. OMV2019/19 - Omgevingsvergunningen - Veldstraat 2-6 / Wemersweg - Uitnodiging 
hoorzitting beroep 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de datum van de hoorzitting voor het beroep 
tegen het besluit van het College van burgemeester en schepenen van 02/07/2019. 
Artikel 2 
Het college beslist om zich te laten vertegenwoordigen op deze hoorzitting. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provincie en aan de dienst omgeving. 

stedenbouwkundige attesten 

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

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een stedenbouwkundig attest afgeleverd voor bouwen van een woning in Achteromstraat 16 te 
Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie A 329 P14  aan Coga  B.V.B.A. mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden- De voorschriften van het BPA Recreatief Woongebied dienen strikt nageleefd te worden: 
- hoofdgebouw: maximale grondoppervlakte van 80m², bijgebouw (al dan niet aangebouwd) een maximale 
binnenoppervlakte van 20m² 
- kroonlijsthoogte max. 3,5 meter, nokhoogte max. 7,50 meter, dakhellingsgraad tussen de 5°-60°, geen 
dakuitbouwen toegestaan. 
- inplanting minimum 3 meter van de zijdelingse perceelsgrenzen blijven en minstens 6 meter van de grens 
met het openbaar domein. 
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- Er mag maximaal 5 % van het perceel worden verhard voor de aanleg van terrassen en paden (strikt 
noodzakelijke opritten en toegangen tot de woning niet inbegrepen). Verhardingen worden uitgevoerd in 
kleinschalige, waterdoorlatende materialen zoals klinkers, betonstraatstenen, dolomiet. .. Terrassen en 
paden moeten binnen de bouwzone worden aangelegd. Enkel de oprit mag in de bouwvrije zone worden 
aangelegd. 
- De niet verharde delen worden aangelegd en onderhouden als groene zone waarbij het behoud van het 
bestaande bomenbestand voorop staat. Bij de aanleg van de groene zone wordt min. 75 % van het perceel 
aangeplant met streekeigen bomen en struiken 
- Bij de omgevingsvergunningsaanvraag dient in de mate van het mogelijke bij de inplanting van de 
gebouwen zoveel mogelijk van de oorspronkelijke begroeiing, (grove dennen) behouden te blijven. Een 
bomenplan met aanduiding van de aanwezige en te kappen bomen (stamomtrek vermelden bij de te kappen 
bomen) dient bij de omgevingsvergunningsaanvraag aanwezig te zijn. 

mobiliteit 

18. 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 dinsdag 5 november 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van KBC Sint-Job-in-‘t-Goor te Brecht, Brugstraat t.h.v huisnr. 137 – parkeerverbod 
over 3 parkeerplaatsen voor plaatsen van bestelwagen. 
- De aanvrager om op zaterdag 25 juli 2020 (van 09.30 tot 12.00 uur) 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. 
- De aanvrager om van 11 november 2019 tot en met 25 november 2019  signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Braakstraat t.h.v. huisnr. 14 – parkeerverbod voor 
verhuiswagen. 
- De aanvrager om van 7 november 2019 tot en met 15 november 2019, uitgezonderd het weekend (tussen 
09.00 en 16.00 uur)  signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren  te Brecht, Dopheidelaan 
1 – uitbreiding van de hoofdleiding – afsluiten van de rijbaan. 
- De aanvrager om van 5 november 2019 tot en met 15 november 2019 (tussen 08.30 en 16.00 
uur)  signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Mieksebaan t.h.v. Vreugdelaan 
– uitbreiding van de hoofdleiding – beurtelings verkeer. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

19. Projectfiches 2019-2023 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de projectfiches. 

20. Dagorde gemeenteraad d.d. 14 november 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de dagorde van de gemeenteraad d.d. 14 
november 2019. 

personeel 

21. Kennisname van besluiten algemeen directeur - oktober 2019 

22. Vaststelling examencommissie voor selectieprocedure voor expert ICT (A1a-A3a) 
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FINANCIËN 

23. 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 76 030,95 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst van de nog terug te betalen waarborgen, naar 
aanleiding van afgehandelde kapvergunningen en/of bouwdossiers, goed voor een bedrag van 4 880,50 
euro. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

24. Aanstelling raadsman bij hoogdringendheid - Meester Joris Geens - GSJ Advocaten 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen stelt Meester Joris Geens van GSJ Advocaten aan om de 
belangen van de gemeente Brecht te behartigen en schriftelijk tussen te komen in de procedure bij 
de Rechtbank van Eerste Aanleg (Bolivarplaats 20 bus 1, 2000 Antwerpen) op 29 november 2019 om 09.01 
uur, (Rolnr. 19/4678/A). 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Meester Joris Geens en aan de financieel directeur. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

25. Inschrijving van ambtswege in de bevolkingsregisters - L.K. 

26. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - W.B. 

MENS - VRIJE TIJD 

erfgoed 

27. Archeologienota ID 12796 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de archeologienota met identificatienummer 
12796 en onderwerp Vooronderzoek Brecht Luyckstraat. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst erfgoed voor verdere verwerking. 

28. Archeologienota ID 12821 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de archeologienota met identificatienummer 
12821 en onderwerp Vooronderzoek Brecht Heiken. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst erfgoed voor verdere verwerking. 
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EREDIENSTEN 

29. Kerkraad Sint Leonardus - Verslag van de kerkraad van 25 september 2019 – Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de kerkraad van Sint 
Leonardus van 25 september 2019. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint Leonardus. 
 

 
Annemie Marnef Eline Peeters 
Algemeen Directeur Burgemeester waarnemend 
 


