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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 12 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 dienst erfgoed: De Hoeders van het erfgoed van Sint-Leonardus willen tegen mei 2020 de kapel van 
Baaneind opknappen zodat deze mee in de Leonardusprocessie geïntegreerd kan worden. Daarnaast willen 
ze de kapel meer openen voor publiek (vb in mei Mariamaand). Ze willen onder andere 1 nis in de kapel 
decoratief laten schilderen. Het ontwerp is gebaseerd op decoratie van de vroegere Mariaboot, met een 
bloemendecor. De hoeders vragen of de schilder van de gemeente dit kan doen. In 2017 is deze vraag ook 
gesteld en toen is ze goedgekeurd, maar de werken zijn niet uitgevoerd. Antwoord CBS: overleggen met 
kerkfabriek hoeveel de benodigde tijd is. Terugkoppelen aan CBS. 
- Molenstraat  en Laarweg - kan de straat/goot proper worden gemaakt door de aannemer? Boodschap 
doorgeven. 
- Herstel bocht Ploegsedijk - doorgeven aan aannemer 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

groendienst 

3. Lastvoorwaarden voor groenonderhoud welzijnscampus en serviceflats - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze - 2019/020 

Besluit 
Artikel 1 
Het bestek met nr. 2019/020 en de raming voor de opdracht “Lastvoorwaarden voor groenonderhoud 
welzijnscampus en serviceflats”, opgesteld door de Groendienst worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden 
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 
€ 28.925,61 excl. btw of € 34.999,99 incl. 21% btw. 
Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking.  
Artikel 3 
De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden in het budget van 2020 dat op 12 december 2019 ter 
goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. 

4. Lastvoorwaarden onkruidbeheersing dorpskernen 2020 - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze - 2019/018 

Besluit 
Artikel 1 
Het bestek met nr. 2019/018 en de raming voor de opdracht “Lastvoorwaarden onkruidbeheersing 
dorpskernen 2020”, opgesteld door de Groendienst worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 
€ 41.322,31 excl. btw of € 50.000,00 incl. 21% btw. 
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Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
Artikel 3 
In toepassing van artikel 15 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten, is de opdracht 
voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van 
kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben. 
Artikel 4 
De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden in het budget van 2020 dat op 12 december 2019 ter 
goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. 

5. Lastvoorwaarden maaien grachtkanten Pidpa  en afvoeren groenafval - 2020 - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze - 2019/022 

Besluit 
Artikel 1 
Het bestek met nr. 2019/022 en de raming voor de opdracht “Lastvoorwaarden maaien grachtkanten 
Pidpa  en afvoeren groenafval - 2020”, opgesteld door de Groendienst worden goedgekeurd. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De 
raming bedraagt € 37.190,08 excl. btw of € 45.000,00 incl. 21% btw. 
Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
Artikel 3 
De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden in het budget van 2020 dat op 12 december 2019 ter 
goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. 

6. Lastvoorwaarden Algemeen groenonderhoud begraafplaatsen via sociale tewerkstelling - 
2020 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 2019/017 

Besluit 
Artikel 1 
Het bestek met nr. 2019/017 en de raming voor de opdracht “Lastvoorwaarden Algemeen groenonderhoud 
begraafplaatsen via sociale tewerkstelling - 2020”, opgesteld door de Groendienst worden goedgekeurd. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De 
raming bedraagt € 70.247,93 excl. btw of € 85.000,00 incl. 21% btw. 
Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
Artikel 3 
In toepassing van artikel 15 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten, is de opdracht 
voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van 
kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben. 
Artikel 4 
De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden in het budget van 2020 dat op 12 december 2019 ter 
goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. 

7. Lastvoorwaarden voor het algemeen maandelijks onderhoud bermen en ruimen zwerfvuil 
2020 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 2019/021 

Besluit 
Artikel 1 
Het bestek met nr. 2019/021 en de raming voor de opdracht “Lastvoorwaarden voor het algemeen 
maandelijks onderhoud bermen en ruimen zwerfvuil 2020”, opgesteld door de Groendienst worden 
goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in 
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en 
diensten. De raming bedraagt € 40.000,00 excl. btw of € 48.400,00 incl. 21% btw. 
Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
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Artikel 3 
De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden in het budget van 2020 dat op 12 december 2019 ter 
goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. 

8. Lastvoorwaarden Algemeen tweewekelijks onderhoud bermen en ruimen zwerfvuil via sociale 
tewerkstelling 2020 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

Besluit 
Artikel 1 
Het bestek en de raming voor de opdracht “Lastvoorwaarden Algemeen tweewekelijks onderhoud bermen 
en ruimen zwerfvuil via sociale tewerkstelling 2020”, opgesteld door de Groendienst worden goedgekeurd. 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De 
raming bedraagt € 37.190,08 excl. btw of € 45.000,00 incl. 21% btw. 
Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
Artikel 3 
In toepassing van artikel 15 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten, is de opdracht 
voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van 
kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben. 
Artikel 4 
De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden in het budget van 2020 dat op 12 december 2019 ter 
goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen 

9. Kapmachtiging - Dennenbosdreef zn - kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kapmachtiging verleend door Agentschap 
voor Natuur en Bos aan: Michel De Groof voor het kappen van bomen op een perceel te Brecht, gelegen 
Dennenbosdreef zn, perceel afdeling 1, sectie M , kadasternummers 32W4. 

omgevingsvergunningen 

10. OMV2019/323 - Omgevingsvergunning - Vondel 35 -  Openbaar onderzoek 

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

11. OMV2019/327 - Omgevingsvergunning - Kapelweg ZN  -  Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek dat start op 22/11/2019 en eindigt op 23/12/2019.  

12. OMV2019/178 - Omgevingsvergunning - Overbroekstraat 25C, 25Y en 25Z -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor uitbreiding van een paardenfokkerij, 
uitbreiding van en gevelwijzigingen aan een bestaande paardenstal, nieuwbouw van een schuilstal, aanleg 
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van nieuwe verhardingen, overwelving van een gracht, en de regularisatie van tijdelijke 
verblijfsgelegenheden (grooms) en van de buitenaanleg (longeerpiste, verhardingen, buitenpiste, stapmolen) 
in Overbroekstraat 25C 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie B 229 D, (afd. 3) sectie B 229 T, (afd. 
3) sectie B 229 N, (afd. 3) sectie B 229 P en (afd. 3) sectie B 229 S aan DE BRUYN LV gevestigd te 
Overbroekstraat 25C te 2960 Brecht, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- Aangezien er een vergunde bedrijfswoning aanwezig is voor permanente bewoning, wordt in de 
voorwaarden uitdrukkelijk opgenomen dat het hier tijdelijke verblijfsgelegenheden betreft. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Dienst Integraal Waterbeleid 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 Agentschap voor Natuur en Bos dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Departement Landbouw en Visserij (hoofdbestuur) dienen 
strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van 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. 
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: 
-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.  
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van 20.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik  (bedrijfsgebouwen; put, pomp en aftappunten voor bedrijfstoepassingen, drinkwater voor dieren, 
reinigingswater, sanitair, dienstkraan 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 76,4 m2 en inhoud van 47.750 liter. Deze installatie maakt het insijpelen van 
het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij kavels 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. 
-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. 
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-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 
watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van toepassing. Enkele voorbeelden  
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de Waterwegwijzer bouwen en verbouwen. 
-Bronbemaling: droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van de werken een droogzuiging 
noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1). Ingezet moet worden op 
retourbemaling, d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk terug in de grond moet 
gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via een infiltratiesysteem of 
via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer.  
Bij droogte moet het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik. 
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste alternatief: lozing op de openbare 
riolering voor lozingen tot maximaal 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”) 
- Een groenscherm zoals aangegeven op het inplantingsplan (6 aan te planten bomen rechts van de 
uitbreiding aan de bestaande paardenstal en streekeigen groenaanplantingen in lijnverband achter de te 
regulariseren buitenpiste als uitbreiding op het bestaande groenscherm) 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 150 euro/boom en 3 euro/m² groenscherm dat 
dient aangeplant te worden te stellen. 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 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 bomen die aangeplant worden dienen minimaal plantmaat 16/18 te hebben en bij voorkeur gaat het om 
streekeigen, inheemse boomsoorten (die niet schadelijk zijn voor paarden) Voor inspiratie kan verwezen 
worden naar de publicaties van de provincie i.s.m. de Hooibeekhoeve voor integratie van land- en 
tuinbouwbedrijven in het landschap incl. sectorgebonden fiche, en de infobrochure Paard en landschap rond 
lanschapsintegratie. 
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/hooibeekhoeve/landschapsintegratie/publicaties.html  
- 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 
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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. 
Milieuvoorwaarden 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd.  
Bijzondere voorwaarden: 
- Alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen 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 de vogels en de rustplaatsen van de vleermuizen (artikel 14 van het Soortenbesluit).  
- Bij het uitvoeren van werken in de periode 1 maart tot 1 juli moet men er zich - vóór men overgaat tot de 
uitvoering van de werken - van vergewissen dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, 
weggenomen of vernield worden.  
- Bij het werken aan (oude) constructies of het kappen van bomen dient men na te gaan vóór de werken 
beginnen of vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen, dient u contact op 
te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos. 
Artikel 2: 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor een termijn die aanvangt op datum van het besluit en eindigt 
op 5 december 2031 zijnde de einddatum van de nog lopende vergunning.  

13. OMV2019/224 - Omgevingsvergunning - Kastanjelaan 32 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het verbouwen van een woning te 
Kastanjelaan 32, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 1 F24, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
De overgang tussen de verschillende dakvlakken dient dusdanig uitgevoerd te worden dat deze 
duurzaam en esthetisch is en geen schade veroorzaakt aan de aanpalende woning. 
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. 
- 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. 
- 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. 

14. OMV2019/283 - Omgevingsvergunning - Hogebaan 54 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het slopen van de bestaande constructie 
en het bouwen van een vrijstaande woning in Hogebaan 54 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 247 
H en (afd. 5) sectie A 247 K, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
De aanvrager dient te voorkomen dat er wateroverlast bij de aanpalende percelen kan ontstaan 
afkomstig van zijn perceel.  
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. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 2,96 m2 en inhoud van 1850 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. 
-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 
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).  
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Ingezet moet worden op retourbemaling, d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
een infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer.  
Bij droogte moet het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik. 
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste alternatief: lozing op de openbare 
riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de 
riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.)  
Het water mag geen wateroverlast veroorzaken 
Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht afvoer in de 
riolering of beek. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de milieuwetgeving. 
De exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet).  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- 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. OMV2019/287 - Omgevingsvergunning - Kerkstraat 40 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het bouwen van een nieuwe 
vrijstaande eengezinswoning te Kerkstraat 40, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 183 D, mits 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
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-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 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. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 2,72 m2 en inhoud van 1700 liter. Deze installatie maakt het insijpelen van 
het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-De overwelving van de baangracht wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de geldende 
gemeentelijke verordening inzake het overwelven van baangrachten en conform het advies van de 
Wegendienst en/of rioolbeheerder Pidpa. 
-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 
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. 



10 

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. 

16. OMV2019/289 - Omgevingsvergunning - Brugstraat 81 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor uitbreiding van een dakterras in 
Brugstraat  81 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 87 B2, 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.   
- 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. 
- 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. 

17. OMV2019/306 - Omgevingsvergunning - Vissersdreef 17A -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het rooien van 5 dennen te Vissersdreef 
17A, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 14 Z5, 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. 
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 herplant op van 5 streekeigen hoogstambomen met plantmaat 16/18.  
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- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Er mag niet geveld of geruimd worden tijdens de standaard schoontijd van 1 april tot en met 30 juni. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

omgevingsmeldingen 

18. OMV2019/340 - Omgevingsmelding - Sorbenlaan 16 -  Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
plaatsen van een ondergrondse propaangastank bij particuliere woning inrichting gelegen te 2960 Brecht, 
Sorbenlaan16, kadasternummer (afd. 1) sectie M 41 Y. 
Artikel 2 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
bijzondere voorwaarden: 
Gastank:  
M.b.t. de exploitatie van een propaangastank zijn de sectorale milieuvoorwaarden  opgenomen in Afdeling 
5.17.3.3 Vlarem II van toepassing. Hierin wordt verwezen naar het van toepassing zijnde K.B. van 
21.10.1968 betreffende de opslagplaatsen voor vloeibaar gemaakt handelspropaan, handelsbutaan of 
mengsels daarvan in vaste ongekoelde houders. In art. 3 punt 3.3. van voormeld K.B. is bepaald dat de 
minimumafstand in horizontale projectie gemeten, die de propaangastank moet scheiden van elke opening 
van een woonlokaal en van elke opening van een werklokaal dat niet onderworpen is aan het open 
vuurverbod 2,5 m bedraagt.  

19. OMV2019/341 - Omgevingsmelding - Hoeveweg 12 -  Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
bronbemaling bij bouwkundige werken inrichting gelegen te 2960 Brecht, Hoeveweg12, kadasternummer 
(afd. 5) sectie B 69 G2 aan DCA wonende/gevestigd te Lilsedijk 50  te 2340 Beerse.  
Artikel 2 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
bijzondere voorwaarden: 
Bronbemaling, droogzuiging van bouwputten/werven en drainering:  
(Het is verboden een bronbemaling te exploiteren als die geheel of gedeeltelijk is gelegen in een 
beschermingszone van het type I of II van grondwaterwinningen, bestemd voor de openbare 
watervoorziening.) 
-De droogzuiging moet voldoen aan art 5.53.3.1 van vlarem II. 
-Ingezet moet worden op retourbemaling. d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
een infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer.  
-Bij droogte moet het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik. 
-Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan lozing op de openbare riolering, met een verbod 
op lozing in de vuilwaterafvoer (DWA) indien gescheiden regenwaterafvoer  (RWA) aanwezig, én maximaal 
tot 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de riolering als je hiervoor een 
schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.)  
-De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
-Het grondwater dat onttrokken wordt bij de draineringen alsook bij de bronbemalingen moet, in zoverre dit 
met toepassing van de beste beschikbare technieken mogelijk is, nuttig worden gebruikt. 
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-Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht 
retourbemaling, afvoer naar de beek of riolering. 
-De exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet). 
-Groenschade :  
 Schade ten aanzien van waardevolle bomen in de omgeving dient vermeden te worden. 
 Indien mogelijk enkel droogzuiging buiten droogte en zomerperiode en/of toepassing van retourbemaling  
 (vb druppelbevloeiing bomen, afvoer buiten onttrekkingszone). 
 Langdurige droogzuiging tussen de groei (apri-nov) dient vermeden te worden. 
-Geluidsoverlast: 
-De nodige maatregelen dienen genomen te worden om hinder (geluid, trillingen, …) te voorkomen. De 
pomp moet aangepast zijn aan de best beschikbare technieken en het omgevingsgeluid. In woongebieden 
worden bij voorkeur uitsluitend geluidsarme pompen gebruikt.  

vergunningsregister 

20. GC2018/28 - Opname in het vergunningenregister - Eikenlei 80 - Aktename brief Raad voor 
Vergunningenbetwistingen  en afvaardiging raadsman 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de brief van de Raad voor 
Vergunningenbetwistingen en laat dhr. Joris Geens de gemeente vertegenwoordigen op deze zitting. 
Artikel 2  
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Joris Geens van GSJ-advocaten en aan de dienst 
grondgebiedszaken. 

integrale veiligheid 

21. Integrale veiligheid – nieuwjaarsdrink Gemeenteplaats – Gemeente Brecht en Vriendenkring 
op 5 januari 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan Gemeente Brecht en de 
Vriendenkring om een nieuwjaarsdrink op 5 januari 2020 in te richten te Brecht, Gemeenteplaats. 
De vereniging dient aan de voorwaarden van het gemeentelijk reglement op evenementen te voldoen. 
Afwijking van de geluidsnorm wordt verleend tot 95 dbA (categorie 2) overeenkomstig Vlarem II artikel 
6.7.3§3. 
Bijkomende flankerende maatregelen moeten getroffen worden: 
-       continue bewaking van het geluid met een erkende en geijkte meetset. 
-       zelfcontrole is ten laste van organisator en geluidstechnicus of dj. 
-       meten en registreren van het geluid gedurende de ganse activiteit. 
-       meetgegevens gedurende een maand ter beschikking houden. 
-       manipuleren van de meetketen is strafbaar. 
-       het omgevingsgeluid zoals bepaald in Vlarem II blijft onverminderd van kracht, hetzij de richtwaarde 
voor geluid in open lucht conform bijlage 4.5.4 en/of binnenshuis conform bijlage 2.2.2. 
-       het verschil tussen de gemeten C-filter en A-filter mag maximaal 15 dB bedragen [db(C) - dB(A) < 15 
dB]. 
-       kosteloos en duidelijk zichtbaar gehoorbescherming aanbieden. 
-       inrichten niet voor publiek toegankelijke zone van minimaal 2m aan alle geluidskasten. 
-       de duur van de muziekactiviteit is beperkt tot 4 uur met een gradueel afbouwen vanaf 3 uur met 10dbA. 
Verplichte naleving van de bovenstaande voorwaarden zonder afbreuk te doen aan de bepalingen rond 
burenhinder vervat in het gemeentelijke politiereglement (GAS) of Burgerlijk Wetboek.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de organisatoren, de lokale politie en de brandweer. 
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22. Integrale veiligheid – uitzenden EK matchen Rode Duivels te Brecht, parking Schoolstraat 
vanaf 12 juni 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan nv Den Lobroek (brasserie 
De Schandpaal) om vanaf 12 juni 2020 de EK matchen van de Rode Duivels uit te zenden op groot scherm 
in een tent te Brecht op het grasveld in de Schoolstraat. 
De vereniging dient aan de voorwaarden van het gemeentelijk reglement op evenementen te voldoen. 
Afwijking van de geluidsnorm wordt verleend tot 95 dbA (categorie 2) overeenkomstig Vlarem II artikel 
6.7.3§3. 
Bijkomende flankerende maatregelen moeten getroffen worden: 
-       continue bewaking van het geluid met een erkende en geijkte meetset. 
-       zelfcontrole is ten laste van organisator en geluidstechnicus of dj. 
-       meten en registreren van het geluid gedurende de ganse activiteit. 
-       meetgegevens gedurende een maand ter beschikking houden. 
-       manipuleren van de meetketen is strafbaar. 
-       het omgevingsgeluid zoals bepaald in Vlarem II blijft onverminderd van kracht, hetzij de richtwaarde 
voor geluid in open lucht conform bijlage 4.5.4 en/of binnenshuis conform bijlage 2.2.2. 
-       het verschil tussen de gemeten C-filter en A-filter mag maximaal 15 dB bedragen [db(C) - dB(A) < 15 
dB]. 
-       kosteloos en duidelijk zichtbaar gehoorbescherming aanbieden. 
-       inrichten niet voor publiek toegankelijke zone van minimaal 2m aan alle geluidskasten. 
Verplichte naleving van de bovenstaande voorwaarden zonder afbreuk te doen aan de bepalingen rond 
burenhinder vervat in het gemeentelijke politiereglement (GAS) of Burgerlijk Wetboek.  
Het sluitingsuur wordt bepaald op 24.00 uur. 
De tent moet zodanig geplaatst worden dat er nog voldoende parkeerplaats beschikbaar is. 
Er moeten voldoende sanitaire voorzieningen geplaatst worden. 
Na elke match moet het afval en zwerfvuil opgeruimd worden. 
Belasting op inname openbaar domein moet betaald worden.  Hiervoor zal u een factuur ontvangen.  
 Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de organisatoren, de lokale politie en de brandweer.  

mobiliteit 

23. 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 van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren in de ganse gemeente Brecht – kleine en/of dringende werken 
en niet te voorziene hoogdringende interventies (3e categorie en 4e categorie) 
- De aanvrager om op zaterdag 16 november 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Canadalaan t.h.v. huisnr. 28 – parkeerverbod voor verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om van 2 december 2019 tot en met 9 december 2019 (3-4 werkdagen in deze periode) 
signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Telenet Herentals te Brecht, 
Duivelstraatje t.h.v. huisnr. 10  – plaatsen van TV-kabels in bermen  - beperkte wegversmalling 
- De aanvrager om van maandag 25 november 2019 tot en met dinsdag 26 november 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Korte Nieuwstraat t.h.v. huisnrs. 22 tot en met 26 - 
parkeerverbod voor het plaatsen van verhuiswagen 
- De aanvrager om van dinsdag 3 december 2019 tot en met vrijdag 6 december 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20265703) te Brecht, 
Scherpenbergstraat – aanleg leidingen voor Fluvius – beurtelings verkeer 
- De aanvrager om van maandag 18 november 2019 tot en met zaterdag 30 november 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Lessiusstraat thv huisnr. 99A – plaatsen van 
container deels op het fietspad inzake dakwerken 
- De aanvrager om van 27 november 2019 tot en met 6 december 2019 (2-3 werkdagen in deze periode) 
signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Telenet Herentals te Brecht, 
Vaartstraat t.h.v. huisnr. 162  – plaatsen van TV-kabels in bermen en voetpaden – inname halve rijbaan 
- De aanvrager om van 18 november 2019 tot en met 22 november 2019 (1-2 werkdagen in deze periode) 
(aanpassing datum) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Telenet 
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Herentals te Brecht, R. Van Ostaeyenlaan – plaatsen van TV-kabels in bermen en voetpaden – beperkte 
wegversmalling t.h.v. de werken 
- De aanvrager om van 18 november 2019 tot en met 27 november 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Proximus ( ref jms 423353) te Brecht, 
Lessiusstraat t.h.v. huisnr. 7 – telecommunicatiewerken 
- De aanvrager om van maandag 25 november 2019 tot en met dinsdag 26 november 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Vaartstraat t.h.v. huisnr. 190 : plaatsen van 
camionette en aanhangwagen op de rijbaan   
- De aanvrager om op maandag 25 november 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Renlaan t.h.v hoek met de Brugstraat – parkeerverbod op de parkeerplaatsen achter de 
fietsenstalling voor vrachtwagen inzake sonderingen 

24. Tijdelijk politiereglement - Kerstmarkt UNIZO Sint-Job – Max Wildiersplein op 15 december 
2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       op zondag 15 december 2019 van 08.00 uur tot 22.00 uur het parkeren en stilstaan te verbieden op het 
Max Wildiersplein tussen de Brugstraat en de Koningin Fabiolalaan. 
-       De maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen. 
Artikel 3 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16.03.1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen. 
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen.  

25. Tijdelijk politiereglement - Smoutebollentocht - Oude Veldstraat op 15 december 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zondag 15 december 2019 tussen 06.00 uur en 
18.00 uur: 
-       enkelrichting in te voeren in de Oude Veldstraat met toegelaten richting van Brecht-centrum richting 
Loenhout. 
-       De maatregelen zijn niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen. 
Artikel 3 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16.03.1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen. 
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

26. Tijdelijk politiereglement - O'broek 4 life - Sint-Willebrordusstraat op 21 december 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zaterdag 21 december 2019 van 15.00 uur tot 
24.00 uur : 
-       alle verkeer van voertuigen te verbieden in de Sint-Willebrordusstraat tussen de huisnummers 11 en 
22. 
-       Tijdens deze periode enkel plaatselijk verkeer toe te laten in het gedeelte van de Sint-
Willebrordusstraat dat gelegen is tussen het huisnummer 22 en het kruispunt met de Overbroekstraat en in 
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het gedeelte van de Sint-Willebrordusstraat dat gelegen is tussen het huisnummer 11 en het kruispunt met 
de Mortelstraat. 
-       Het verkeer om te leiden via de Mortelstraat en Overbroekstraat. 
Artikel 2 
De maatregelen zijn niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten. 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen. 
Artikel 4 
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 5 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen.  

wonen 

27. Opname in register verwaarloosde gebouwen, woningen en terreinen_Molenstraat 17 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen besluit om volgende woning en terrein vanaf 9 september 
2019 op te nemen in het gemeentelijk register voor verwaarloosde gebouwen, woningen en terreinen: 

Gemeentelijk 
dossiernummer Adres 

Laatste inschrijving in 
bevolkingsregister 

VW_2019_Molenstraat 17 Molenstraat 17 24 november 2014 

Artikel 2 
In het voornoemde dossier is een heffing van verwaarlozing verschuldigd vanaf 9 maart 2020. Aan de 
financieel beheerder wordt bij deze gevraagd het desbetreffende aanslagbiljet te gepasten tijde te bezorgen 
aan de zakelijk gerechtigden. 
Artikel 3 
Aan de financieel directeur wordt opdracht gegeven om een hypothecaire inschrijving te nemen van zodra 
deze beslissing uitvoerbaar is.  
Artikel 4 
Op basis van art. 5 kan een zakelijk gerechtigde binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na 
deze van de betekening van het aangetekend schrijven, bij het college van burgemeester en schepenen 
beroep aantekenen tegen de voorgenomen beslissing tot opname in het gemeentelijk register. Het beroep 
wordt per beveiligde zending betekend. 
Het college doet uitspraak over het beroep en betekent zijn beslissing aan de indiener ervan binnen een 
termijn van negentig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het beroepschrift. De uitspraak 
wordt per beveiligde zending betekend. 
Artikel 5            
Afschrift van de beslissing tot opname wordt overgemaakt aan alle zakelijk gerechtigden, de dienst 
grondgebiedszaken, de bevolkingsdienst en de gemeentelijk financieel directeur. 
Artikel 6 
Afschrift van dit besluit wordt per aangetekende zending bezorgd aan alle zakelijk gerechtigden en de 
financieel directeur van de gemeente Brecht.  

28. Opname in register verwaarloosde gebouwen, woningen en terreinen_Cambeenboslaan I 23 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen besluit om volgende woning en terrein vanaf 9 september 
2019 op te nemen in het gemeentelijk register voor verwaarloosde gebouwen, woningen en terreinen: 

Gemeentelijk 
dossiernummer Adres Laatste inschrijving in bevolkingsregister 

VW_2019_Cambeenboslaan 
I 23 Cambeenboslaan I 23 11 juni 2019 

Artikel 2 
In het voornoemde dossier is een heffing van verwaarlozing verschuldigd vanaf 9 maart 2020. Aan de 
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financieel beheerder wordt bij deze gevraagd het desbetreffende aanslagbiljet te gepasten tijde te bezorgen 
aan de zakelijk gerechtigden. 
Artikel 3 
Op basis van art. 5 kan een zakelijk gerechtigde binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na 
deze van de betekening van het aangetekend schrijven, bij het college van burgemeester en schepenen 
beroep aantekenen tegen de voorgenomen beslissing tot opname in het gemeentelijk register. Het beroep 
wordt per beveiligde zending betekend. 
Het college doet uitspraak over het beroep en betekent zijn beslissing aan de indiener ervan binnen een 
termijn van negentig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het beroepschrift. De uitspraak 
wordt per beveiligde zending betekend. 
Artikel 4 
Afschrift van de beslissing tot opname wordt overgemaakt aan alle zakelijk gerechtigden, de dienst 
grondgebiedszaken, de bevolkingsdienst en de gemeentelijk financieel directeur. 
Artikel 5 
Afschrift van dit besluit wordt per aangetekende zending bezorgd aan alle zakelijk gerechtigden en de 
financieel directeur van de gemeente Brecht. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

personeel 

29. Vaststelling examencommissie voor selectieprocedure voor beleidsadviseur (A1a-A3a) 

30. Vaststelling examencommissie voor selectieprocedure voor technisch medewerker dienst 
wegen(C1-3) 

31. Aktename van PV van selectieprocedure voor technisch assistent-garagist (D1-3) 

32. Aktename PV van aanwervingsexamen en aanleg werfreserve voor arbeider-schoonmaak (E1-
3) 

FINANCIËN 

33. 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 142 226,72 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 1 800,00 
euro. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

34. Aanstelling gerechtsdeurwaarder - Belasting ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde 
woningen - MS 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om deze bedragen in te vorderen via een deurwaarder.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 
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35. Financiën - Kohier van de gemeentebelasting kampeerterreinen - aanslagjaar 2019 - 
goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het kohier van de gemeentebelasting kampeerterreinen 
goed voor een bedrag van 5 635,00 euro voor het aanslagjaar 2019 en verklaart deze ook invorderbaar. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

36. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters V.K. 

37. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters D.K.T. 

burgerlijke stand 

38. Concessie begraafplaatsen  C.V.L.  - Besluit 

39. Concessie begraafplaatsen V.L. ACF- Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

40. Verslag cultuurraad van 25/10/2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag en de uitgebrachte adviezen van 
de cultuurraad van 25 oktober 2019. 

MENS - BLIBLIOTHEEK 

41. Advies beheersorgaan bibliotheek in verband met retributiereglement 

Besluit 
Het college neemt akte van het advies van het beheersorgaan betreffende het retributiereglement. 

WELZIJN 

42. Verdeling gemeentelijke subsidies aan verenigingen voor ouderen - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met bovenstaande verdeling en geeft opdracht 
aan de financieel directeur om deze subsidies uit te betalen.  
Artikel 2 
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de dienst welzijn en aan de financieel directeur en aan de 
ouderenadviesraad Brecht.  
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EREDIENSTEN 

43. Kerkraad Onze Lieve Vrouw van Lourdes - verslag van de kerkraad van 9 september 2019 - 
aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de kerkraad van Onze Lieve 
Vrouw van Lourdes van 9 september 2019. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Onze Lieve Vrouw van Lourdes. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


