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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 5 november 2019 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- via S. Deckers : Daltonschool In 't Groen : hulp bij groenonderhoud (zie bijlage). Antwoord: we kunnen niet 
ingaan op de vraag. De hulp die vorig jaar werd geboden werd bekeken als een eenmalige hulp. TD 
formuleert antwoord.  
- via S. Deckers : Omgevallen boom aan visvijver de Leeuwerk St Lenaarts en een aantal bomen rot. 
Antwoord: dit wordt nagekeken. Nagaan advies ANB? 
- via S. Deckers :  - 2de Radiator in het oud gemeentehuis links naast de deur (in de hoek) hangt los. 
Antwoord: wordt nagekeken. 
- Stop van de deur van het oud gemeentehuis. Antwoord: wordt hersteld. Kan er een hogere 'spie' gemaakt 
worden? 
- Oude Veldstraat - klinkers beschadigd ter hoogte van vluchtheuvel - Kan dit nagekeken worden en 
eventueel meegenomen worden bij de voorlopig oplevering? 
- Zijn de borden voor de tonnagebeperking in Sint Job al toegekomen?  
- Bewegwijzering begraafplaats Overbroek - is deze voorzien en duidelijk?  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

groendienst 

3. Kapvergunning Kattenhoflaan 37 

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

4. Kapvergunning Goudregenlaan 3 

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

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen van dinsdag 12 november 2019 



2 

5. Kapvergunning Moessorgskylaan 8 

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

wegendienst 

6. Werken nutsleidingen - Toelating/Melding 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de uitvoering van volgende werken in 
verband met een bodemonderzoek: 
- Group Van Vooren, Industriepark Rosteyne 1, 9060 Zelzate voor werken te Hendrik Schoofsstraat 20-24, 
2960 Brecht volgens aanvraag d.d. 21/10/2019 op voorwaarde dat de peilbuizen worden afgesloten met 
een straatpot en deze dus niet boven het wegdek uitkomen. 

7. Verkaveling Pothoek (VMSW) - Kosten aanleg verhoogde inrichting - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de factuur van Adams NV m.b.t. de aanleg van de 
verhoogde inrichting voor de verkaveling in de Pothoek voor een bedrag van 3 251,29 excl. btw goed. 
Artikel 2 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 

gebouwen 

8. Klooster Brecht, Gasthuisstraat 42 - herstelling noodverlichting 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de prijsofferte met referentie QU0106297-1 d.d. 
4/11/2019 van ETAP, voor de aankoop van de armaturen en één binnenwerk voor de noodverlichting van 
het klooster te Brecht (Gasthuisstraat 42) voor een bedrag van € 2 704,59 exclusief btw goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan ETAP en de financiële dienst. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

omgevingsvergunningen 

9. OMV2019/269 - Omgevingsvergunning - Broeckhovenstraat 3 -  Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt de organisatie van een openbaar onderzoek voor 
bovenstaande aanvraag. 
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10. OMV2019/313 - Omgevingsvergunning - Vogelkerslaan 56 -  Openbaar onderzoek 

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

11. OMV2019/184 - Omgevingsvergunning - Theo Coertjenslaan ZN -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een magazijn 
met kantoor en conciërgewoning en de aanleg van verhardingen voor de exploitatie van een takeldienst (de 
afwijking van de sectorale milieuvoorwaarden om 24/7 te werken en voertuigen te kunnen aanvoeren wordt 
zonder voorwerp verklaard) in Theo Coertjenslaan ZN aan TAKELDIENST VDC BVBA gevestigd te 
Kampweg 178 te 2990 Wuustwezel, 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 ELIA Noord dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Inter 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 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 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 minstens 15.000l hetzij min. 
5.000 l bij de woning en 10.000 l bij het bedrijf, voorzien van nuttig hergebruik (woning: put, pomp en 
aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-spoelingen gelijkvloers, dienstkraan voor 
kuiswater/wasmachine, buitenkraan)  /  (bedrijfsgebouw; put, pomp en aftappunten voor 
bedrijfstoepassingen, dienstkraan voor kuiswater, etc) 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 130,48 m2 en inhoud van 81.550 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. 
-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 
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aangesloten verharding tot 40 l/s.ha bij verhardingen vanaf 5000 m2, door middel van een knijpleiding, 
wervelventiel of pomp. 
Deze installatie maakt het mogelijk dat een buffervolume langzaam vol loopt, in de grond sijpelt en slechts 
een kleine hoeveelheid water over langere tijd afgevoerd wordt naar de riolering, gracht of waterloop. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Aanleg verhardingen: De verhardingen dienen zoveel mogelijk met waterdoorlatende materialen in 
combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag aangelegd te worden om maximaal infiltratie van 
hemelwater ter plaatse mogelijk te maken. Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra 
watermaatregelen zoals infiltratieverplichtingen 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.  
-Maatregel tegen mogelijke waterverontreiniging: Plaatsen kws-afscheider (olie- en slibafscheider) en 
zandopvangput : het potentieel verontreinigd (hemel)water afkomstig van de bedrijfsverharding voor de 
stalling van geaccidenteerde voertuigen, alsook garagevloer, wasplaats en tankpiste mag slechts geloosd 
worden na aangepaste voorbehandeling. Deze overloop gaat rechtstreeks naar de riolering en gaat niet 
langs het infiltratiesysteem. 
-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”) 
- 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.  
- Een groenvoorziening ter hoogte van de voorste perceelsgrens, zoals aangegeven op het inplantingsplan, 
dient aangeplant te worden het eerstvolgende plantseizoen na het beëindigen van de in de 
stedenbouwkundige vergunning behandelde werken. De houder van de vergunning dient een borg van 3 
euro/m² groenscherm dat dient aangeplant te worden te stellen (i.c. ca. 57m² dus 171 euro). De waarborg 
wordt terugbetaald na twee jaar, waarvan de termijn ingaat op het ogenblik dat de (her)aanplant aan het 
bestuur aangemeld is en wanneer na controle blijkt dat de (her)aanplant zorgvuldig is uitgevoerd. De 
opgelegde (her)aanplanting dient uitgevoerd worden het eerst volgende plantseizoen na het beëindigen van 
de in de stedenbouwkundige vergunning behandelde werken en binnen de geldigheidstermijn van de 
afgeleverde stedenbouwkundige vergunning. Indien de opgelegde (her)aanplant van het groenscherm niet 
werd uitgevoerd binnen deze termijn, wordt de aanvrager aangetekend in gebreke gesteld om de 
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heraanplant alsnog binnen het eerstvolgende plantseizoen volgend op het aangetekend schrijven uit te 
voeren. Indien de opgelegde heraanplant niet binnen deze periode wordt uitgevoerd, dan wordt er een 
proces-verbaal opgesteld en de waarborg ingehouden. 
- De bestaande groenbuffering van 9 meter breed achteraan het perceel dient behouden te blijven. Deze 
moet bestaan uit een combinatie van (streekeigen) hoogstammig groen en een onderbegroeiing, struiklaag 
en dient voldoende dicht te zijn zodat er een visuele afscherming en geluidsafscherming aanwezig is. Het 
opslaan of stapelen van materialen binnen deze zone is verboden. 
- 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.  
- 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. 
Artikel 2: De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.  

12. OMV2019/201 - Omgevingsvergunning - Zandgroefweg 48B -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor bouwen van een woning in 
Zandgroefweg 48B te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 2 H34, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
- Om het groene karakter van de omgeving te garanderen dient er een heraanplant te gebeuren met 5 
streekeigen hoogstambomen met plantmaat 16/18.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst 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: 
-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: 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 (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. 
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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 3,9 m2 en inhoud van 2439,75 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.  
-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”) 
- 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. 
- 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. 
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13. OMV2019/220 - Omgevingsvergunning - Brugstraat 37 en 39 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het rooien van een boom, slopen van 
bestaande constructies en bouwen van een kantoorruimte en 3 appartementen met bijgebouw en 
verhardingen en plaatsen van lichtreclame in Brugstraat 37 en 39 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie 
A 84 V2 en (afd. 5) sectie A 84 X, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
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 Inter 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 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: 
-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: 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. 
De hemelwaterafvoer van het groendak van het bijgebouw mag aangesloten op de infiltratieput. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 9,11 m2 en inhoud van 5.695 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). 
-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. 
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-Ophoging: Voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de woning kan in combinatie met afgraving dieper op het 
perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel overstroombare 
kruipkelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water. 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). 
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.   
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven.  
- 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.  
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- 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 

14. OMV2019/262 - Omgevingsvergunning - Veldstraat 40A en 40B -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van 2 woningen met elk een 
bijgebouw in Veldstraat 40A en 40B te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 684 S3 en (afd. 3) sectie D 
684 R3, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
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 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: 
-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. 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 per woning 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. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: voor woning 1 een infiltratiezone (conform het 
plan) met een minimale wandoppervlakte van 3,68 m2 en inhoud van 2300 liter en voor woning 2 een 
infiltratiezone (conform het plan) met een minimale wandoppervlakte van 4,32 m2 en inhoud van 2700 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). 
-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. 
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-Ophoging: Voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de woning kan in combinatie met afgraving dieper op het 
perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel overstroombare 
kruipkelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water. 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).  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- 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. 

15. OMV2019/216 - omgevingsvergunning - Kempendreef 3 - Toepassing wijzigingslus 

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

16. OMV2019/263 - Omgevingsvergunning - Vaartdijk 28 - uitnodiging POVC 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging op de Provinciale 
Omgevingsvergunningscommissie op dinsdag 19 november 2019 inzake de 
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omgevingsvergunningsaanvraag van MATTHYSEN-VAN DIJCK gevestigd te Vaartdijk 28 te 2960 Brecht en 
de aanvrager. 
Artikel 2 
Het bestuur beslist om zich te laten vertegenwoordigen op de zitting door omgevingsambtenaar Anne 
Meeusen.  

17. OMV2019/272 - Omgevingsvergunning - Veldstraat 138 en 138A -  Advies aan Deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft gunstig advies aan de Deputatie voor de regularisatie 
van de inplanting en uitvoering melkvee- en vleeskalverenstal in Veldstraat 138 en 138A te Brecht, 
kadasternummer (afd. 3) sectie C 137 N4 aan Landbouwvennootschap Beyers gevestigd te Veldstraat 138 
te 2960 Brecht mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Dienst Integraal Waterbeleid dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

18. OMVV 2019/24 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Hogebaan 52A, 54 en 54A - 
Openbaar onderzoek 

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

19. OMVV 2019/20 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Schotensteenweg 218A - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor 1 kavel voor open bebouwing in 
Schotensteenweg 218A te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 6 Z7.  

20. VV2017/12 - Verkavelingen - Kromvenlaan zn - Afleveren attest 

Besluit 
Artikel 1 
Aan notariaat Van der Linden, Steenweg 132, 3590 Diepenbeek wordt een attest afgeleverd waarin het 
college van burgemeester en schepenen verklaart dat de verkavelaar m.b.t. de verkaveling gelegen te 
Brecht, Kromvenlaan ZN, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie M 31 X6 waarvoor vergunning werd verleend 
op 19 februari 2018 met gemeentelijk kenmerk VV2017/12 aan alle in de verkavelingsvergunning opgelegde 
voorwaarden heeft voldaan en dat de percelen welke van deze verkaveling deel uitmaken als bouwgrond 
mogen verkocht worden. 
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stedenbouwkundige attesten 

21. SA2019/26 - Stedenbouwkundig attest - Prinsstraat 54 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1  
Er wordt een stedenbouwkundig attest afgeleverd voor bouwen van een woning in Prinsstraat ZN te Brecht, 
kadasternummer (afd. 4) sectie D 874 D overeenkomstig de verkavelingsvoorschriften, mits voldaan wordt 
aan volgende voorwaarden: 
- Alle voorwaarden opgenomen in het advies van de dienst Integrale Veiligheid en Mobiliteit  maken deel uit 
van het stedenbouwkundig attest en dienen strikt nageleefd te worden. 
- De dakvorm van de woning moet in de eerste 9m van de bouwzone aansluiten bij deze van de woning 
gelegen Prinsstraat 52. Voor het overige kan het maximaal bouwvolume voor halfopen woningen conform de 
algemene richtlijnen gevolgd worden. 
- Conform het advies van de dienst Integrale Veiligheid en Mobiliteit kan er in de zone voor bijgebouwen een 
garage gebouwd worden ifv verkeersveiligheid. 
- De zone voor bijgebouwen wordt ingetekend op 10m achter de bouwzone, minimaal 3m uit de zijdelingse 
perceelsgrens met Prinsstraat 52 en minimaal 10m uit de rooilijn met de Dijkstraat zoals aangeduid in het 
rood op het aangepaste  inplantingsplan. Indien het bijgebouw wordt gebouwd op de perceelsgrens dient er 
akkoord bekomen te worden van de aanpalende eigenaars. 
- Voor het overige blijven de verkavelingsvoorschriften gelden. 
- 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. 

mobiliteit 

22. 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 vrijdag 8 november 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Canadalaan t.h.v. huisnr. 24 – parkeerverbod voor verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om van 12 november 2019 tot en met 15 november 2019 (verlenging) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Agentschap Wegen en Verkeer te Brecht, 
Bethovenstraat t.h.v. huisnr. 46: herstelling betonstraatstenen fietspad 
- De aanvrager om van 12 november 2019 tot en met 15 november 2019 (verlenging) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Agentschap Wegen en Verkeer te Brecht, 
Schotensteenweg t.h.v. huisnr. 93a: herstelling betonnen fietspad 
- De aanvrager om tussen woensdag 13 november 2019 en vrijdag 15 november 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Lindenlaan t.h.v. 
huisnr. 14 – DWA putje plaatsen en aansluiting vernieuwen – inname halve rijbaan 
- De aanvrager om op maandag 18 november 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Kerkhovenakker laan D 10  – parkeerverbod voor verhuiswagen en ladderlift over +/- 25m 
– inname voetgangersstrook 
- De aanvrager om van 18 november 2019 tot en met 22 november 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Agentschap Wegen en Verkeer te Brecht, 
N115 Eikenlei: asfalt vernieuwen 
- De aanvrager om tussen maandag 18 november 2019 en vrijdag 22 november 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Kanaallaan thv 
huisnr. 33 – gekoppelde DWA-aansluiting voorzien – afsluiten rijbaan met omleiding   
- De aanvrager om van 28 oktober 2019 tot en met 22 november 2019 (verlenging) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Ondernemingen Jansen te Brecht, Eikenlei: 
plaatsen van omleidingsbord o.w.v. werken in Schoten 
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- De aanvrager om op zaterdag 16 november 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Brugstraat thv huisnrs. 202-204 – parkeerverbod voor het plaatsen van verhuiswagen en 
ladderlift – inname fiets- en voetpad 
- De aanvrager om van 8 november 2019 tot en met woensdag 13 november 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Eyndovensteenweg t.h.v. husinr. 47 - parkeerverbod 
voor het plaatsen van container 

23. Tijdelijk politiereglement - Voetbalwedstrijd KFC Sint-Lenaarts – Lyra Lierse – Houtstraat op 9 
november 2019 - bekrachtiging 

Besluit 
Artikel 1 
Het besluit van de burgemeester, getroffen op 6 november 2019 waarbij een tijdelijk politiereglement wordt 
getroffen voor de invoering van parkeerverbod voor vrachtwagens en autobussen op de parking voor het 
voetbalterrein gelegen aan de Houtstraat – Dorpsstraat alsook op de parkeerplaatsen die parallel lopen met 
de gebouwen van de voetbal op zaterdag 9 november 2019 van 12.00 uur tot 24.00 uur, wordt bekrachtigd. 
Artikel 2 
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 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

24. Cipal - Buitengewone algemene vergadering op 12 december 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verwijst dit punt door naar de gemeenteraad van 14 november 
2019 voor spoedbehandeling. 

25. Aanvullende agenda - Gemeenteraad 14 november 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Akte wordt genomen van aanvullende agendapunten bij de gemeenteraad op 14 november 2019. 

personeel 

26. Aanvragen gedeeltelijke vrijstelling voor selectieprocedure voor generieke functie van 
administratieve medewerker (C1-3) 

27. Aanvaarding/niet-aanvaarding van kandidaten voor technisch assistent/medewerker-sporthal 

28. Wijziging examencommissie voor selectieprocedure technisch assistent-garagist (D1-3) 

FINANCIËN 

29. 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 368 157,96 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 



14 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

30. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters W.G. 

31. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters D.C.J. 

MENS - BLIBLIOTHEEK 

32. Bibliotheek - boekstartmuur - goedkeuring factuur 

Besluit 
Artikel 1 
Het college gaat akkoord met de factuur in bijlage. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


