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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 19 november 2019 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Vraag tot verwijdering van de Japanse duizendknoop aan de kerk O.L.V. Lourdes - antwoord CBS: 
contact nemen met kerkfabriek om afspraken te maken en dit in te plannen. 
- Parking Vaartlaan - losliggende kasseien - aanschrijven Fortis door TD 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

3. Planning dienst infrastructuur - Aktename 

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

duurzaamheid 

4. Aankoop straatvuilbakken - Aanvulling stock 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om 12 Pelican afvalbakken en toebehoren aan te kopen 
bij VelopA (Greenhill Campus - Campus D), Interleuvenlaan 15 te 3001 Leuven voor een bedrag van € 6 
028,22 (incl. 21% btw). 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de dienst groen en 
leefomgeving en VelopA (Greenhill Campus - Campus D), Interleuvenlaan 15 te 3001 Leuven. 

groendienst 

5. Kapvergunning Hogebaan 15 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
2 dennen en 1 spar 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. 

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen van dinsdag 26 november 2019 
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6. Kapvergunning Brugstraat 43 

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

7. Kapvergunning Kerkhovenakker D 18 

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

8. Kapvergunning Molenheiken 98 

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

9. Kapvergunning Kooldriespark 77 

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

10. Kapvergunning Kabouterlaan 13 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
1 eik 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. 

11. Kapvergunning Zandstraat 83 

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

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

13. Kapvergunning Boschaertlaan 27 

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

14. Kapvergunning Spechtendreef 11 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
2 sparren en 2 dennen mits heraanplant van 2 streekeigen hoogstambomen van plantmaat 16/18 (16-18 cm 
stamomtrek op borsthoogte).  
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag niet goed voor het rooien 
van 1 meerstammige esdoorn. 
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. 

15. Kapvergunning Rommersheide C 11 

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

wegendienst 

16. Aanleg vrachtwagenparking voormalig op- en afrittencomplex E19 - Aansluiting slagboom op 
het net - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de plaatsing van een verdeelkast voor 
de aansluiting van de automatische slagboom op het net door Cl Concept, Ginnegemveld 1, 2520 Oelegem 
voor een bedrag van € 3541,87 exclusief btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 
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RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

17. Aktename verslag presentatie 19 november 2019 - Carwash Beukenlei 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van het 2PO van 19 november 
2019 m.b.t. het project met carwash in de Beukenlei. 
Artikel 2 
Uittreksel van dit collegepunt wordt bezorgd aan M2 architecten.  

omgeving 

18. Ruimtelijk uitvoeringsplan 'Rioolwaterzuiveringsinstallatie St Job' - ter inzagelegging proces- 
en startnota - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de proces- en startnota goed. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de terinzageperiode van proces- en startnota begint 
op maandag 13 januari 2020 en eindigt op vrijdag 13 maart 2020. Het participatiemoment wordt 
georganiseerd op donderdagavond 23 januari 2020. 

algemeen 

19. SV2012/334 - Stedenbouwkundige vergunning - Papbosstraat 2B - Aktenamen beslissing 
Raad voor Vergunningenbetwistingen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het besluit van de Raad voor 
Vergunningenbetwistingen van 5 november 2019 waarin de stedenbouwkundige vergunning die verleend 
werd aan dhr. Fried Van Opstal door de Deputatie voor het uitbreiden van een bestaand landbouwbedrijf op 
het perceel gelegen Papbosstraat, afdeling 3, Sectie C, 271C en 271B, vernietigd wordt. De Deputatie dient 
binnen de 4 maanden na betekening van dit arrest een nieuwe beslissing te nemen. 

20. Molenheiken 36 - Tijdelijke plaatsing wooncaravan - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor het tijdelijk plaatsen van een stacaravan in 
Molenheiken 36, 2960 Brecht. 
Artikel 2 
De stacaravan kan na het betrekken van de eengezinswoning niet langer gebruikt worden om in te wonen, 
en dient binnen een termijn van 30 dagen na de voltooiing van de werken verwijderd te worden. 
Artikel 3 
Afschrift van deze toelating wordt afgeleverd aan de aanvrager. 

21. Splitsing - Doelstraat 13 - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepen geeft negatief advies voor de splitsing van het perceel gelegen 
Doelstraat 13, afdeling 4 sectie D 637 P. 
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan notarissen Goossens & Verweert, Wijngaardstraat 40, 2280 
Grobbendonk. 
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omgevingsvergunningen 

22. OMV2019/270 - Omgevingsvergunning - Hoogstraatsebaan 123 - Openbaar onderzoek 

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

23. OMV2019/328 - Omgevingsvergunning - Sint-Willebrordusstraat zn - Openbaar onderzoek 

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

24. OMV2019/354 - Omgevingsvergunning - Oostmalsebaan 72A - Openbaar onderzoek 

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

25. OMV2019/210 - Omgevingsvergunning - Theo Coertjenslaan ZN - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een industriegebouw 
met inpandige exploitantenwoning, de aanleg van bedrijfsverhardingen, en de exploitatie van een stokerij in 
Theo Coertjenslaan ZN te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 766 D, (afd. 4) sectie D 767 B en (afd. 
4) sectie D 768 E (delen) aan PANIDUR BVBA gevestigd te Prinsstraat 45 te 2960 Brecht, mits voldaan 
wordt aan volgende voorwaarden: 
- Laden en lossen te gebeuren op een voldoende lange oprit of inpandig, zodat er geen hinder veroorzaakt 
wordt op de openbare weg of openbaar domein. 
- Niet-bebouwde perceeldelen die niet worden aangewend voor het stallen van materieel of voertuigen, 
noodzakelijke toegangen, circulatie- of parkeerruimte dienen ingericht te worden als onverharde ruimte met 
groenvoorzieningen. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van de brandweer 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 NV De Scheepvaart 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 dienst Integrale Veiligheid en Mobiliteit dienen strikt 
nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. Het advies en de voorwaarden luiden als 
volgt: 
Voor de reguliere werking zijn er parkeerplaatsen voorzien op eigen terrein. 
Op de vraag waar bezoekers moeten parkeren wordt geantwoord dat ze in de straat kunnen staan. 
Er moet steeds een vrije doorgang van 4 meter behouden blijven dus kan parkeren op de rijbaan niet. 
Op het einde van de straat moet zeker een keerpunt van 8x8 meter behouden blijven, er mogen geen 
geparkeerde voertuigen staan. 
Mogelijk zijn er op de volledige site langs de Theo Coertjenslaan parkeergelegenheden die gebruikt kunnen 
worden voor de bedrijfsbezoeken. 
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 
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verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Naleving wettelijke voorwaarden inzake bouwafstanden en afsluitingen nabij waterlopen hetzij :  
-vrijwaren 5m erfdienstbaarheidszone voor onderhouds- en ruimingswerken vanaf kruin van de waterloop 
-afsluiting tot 1,50 m toegelaten op min 0,75m tot 1m vanaf de kruin van de waterloop  
-afsluitingen hoger dan 1,50m te plaatsen op minimaal 5 m van de kruin van de waterloop 
-afsluitingen haaks op de waterloop moeten binnen de 5m-zone verwijderbaar zijn 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-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.10.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (bedrijfsgebouwen; put, pomp en aftappunten voor bedrijfstoepassingen, drinkwater voor dieren, 
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 
inhoud van 57000 liter (min. 32422 liter) en een oppervlakte van 63m² (min. 51,88m²). 
. Deze installatie maakt het insijpelen van het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de 
Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Voorwaarden debiet nooduitlaat bij grote aangesloten oppervlakte aan daken en/of verharding: Het 
doorvoerdebiet bedraagt minimaal 10l/s en het ledigingsdebiet bedraagt maximaal 20 l/s.ha vanaf 2500 m2 
aangesloten verharding tot 40 l/s.ha bij verhardingen vanaf 5000 m2, door middel van een knijpleiding, 
wervelventiel of pomp. 
Deze installatie maakt het mogelijk dat een buffervolume langzaam vol loopt, in de grond sijpelt en slechts 
een kleine hoeveelheid water over langere tijd afgevoerd wordt naar de riolering, gracht of waterloop. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Grachten: Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
-Aanleg verhardingen: De verhardingen dienen zoveel mogelijk met waterdoorlatende materialen in 
combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag aangelegd te worden om maximaal infiltratie van 
hemelwater ter plaatse mogelijk te maken. Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra 
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 
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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 haag in haagbeuk ter hoogte van de parkeerplaatsen tussen de voorgevel en de roolijn, zoals 
aangegeven op het inplantingsplan met aanpassing afmeting parking, haag en oprit, dient aangeplant te 
worden het eerstvolgende plantseizoen na het beëindigen van de in de stedenbouwkundige vergunning 
behandelde werken (ruwbouw). De houder van de vergunning dient een borg van 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 ingehoude 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 
- Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be 
Milieuvoorwaarden 
Bijzondere voorwaarden: 
- De exploitant meldt de start van de productie aan de dienst omgeving van de gemeente Brecht via mail op 
het mailadres omgeving@brecht.be.  
Binnen de maand na de start van de productie laat de exploitant een analyse uitvoeren door een erkend 
laboratoria in de discipline water deeldomein afvalwater om aan te tonen dat aan de lozingsnormen voldaan 
wordt. Een lijst van deze erkende laboratoria is terug te vinden op de website van departement omgeving 
van de Vlaamse overheid. De resultaten worden zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de maand na de 
staalname overgemaakt aan de gemeente Brecht via mail op het mailadres omgeving@brecht.be   
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. 
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26. OMV2019/276 - Omgevingsvergunning - Schooldries 13 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het plaatsen van gevelreclame in 
Schooldries 13 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 643 W, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden:  
- 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. 

27. OMV2019/284 - Omgevingsvergunning – Brugstraat 63 - 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). 

omgevingsmeldingen 

28. OMV2019/349 - Omgevingsmelding - Lege Weg 22A - Geen aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt geen akte van de omgevingsmelding voor het plaatsen 
van een bovengrondse gastank gelegen te 2960 Brecht, Lege Weg22A, kadasternummer (afd. 4) sectie B 
669 E. Er dient een nieuw dossier te worden ingediend. Indien de werken de aanleg van verhardingen 
omvatten, dient er een omgevingsvergunningsaanvraag te worden ingediend in plaats van een 
omgevingsmelding.  

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

29. OMVV 2019/25 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Bergsebaan 99 - Openbaar 
onderzoek 

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

integrale veiligheid 

30. Verslag intergemeentelijke veiligheidscel op 5 november 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de intergemeentelijke 
veiligheidscel op 5 november 2019 in Brecht, samen met de gemeenten Malle, Schilde en Zoersel. 

mobiliteit 

31. Signalisatievergunningen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor het plaatsen van signalisatie op de 
openbare weg aan: 
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- De aanvrager om van maandag 4 november 2019 tot en met vrijdag 22 november 2019 (verlenging) 
signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Brugstraat t.h.v. huisnr. 38 : 
parkeerverbod t.h.v. huisnrs. 38 en 40 - inname voetpad voor plaatsen stelling 
- De aanvrager om op donderdag 21 november 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van Igean te Brecht, Moeshofstraat 15 : plaatsen van hoogtewerker op de rijbaan – 
afsluiten rijbaan voor het snoeien van bomen 
- De aanvrager om op donderdag 5 december 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Sint-Job-in-‘t-Goor, Kerklei t.h.v. huisnr. 56 - parkeerverbod voor plaatsen van verhuiswagen en 
ladderlift 
- De aanvrager om tussen 22 november 2019 en 22 december 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Kloosterveld thv. huisnr. 11 – parkeerverbod en 
inname van de ventweg voor het plaatsen van container en mobiele kraan 
- De aanvrager om van 2 december 2019 tot en met 3 december 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Vlabotex te Brecht, Hendrik Schoofsstraat 
t.h.v. huisnrs. 20-24 - parkeerverbod voor bodemonderzoek, plaatsen van peilbuizen 
- De aanvrager om op vrijdag 22 november 2019 (tussen 10.00u en 15.00u) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Eester t.h.v.  huisnr. 10 – inname halve rijbaan voor 
betonmixer en betonpomp 
- De aanvrager om van zaterdag 23 november 2019 tot en met zondag 24 november 2019 (aanpassing 
datum) 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 zaterdag 23 november 2019 tot en met zondag 24 november 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Brugstraat t.h.v. huisnrs. 161-163  - parkeerverbod 
voor het plaatsen van verhuiswagen 
- De aanvrager om tussen maandag 25 november 2019 en vrijdag 29 november 2019 (aanpassing datum) 
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 donderdag 5 december 2019 tot en met maandag 9 december 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Aquafin nv te Brecht, Kattenhoflaan t.h.v. 
huisnr. 75 – kader en deksel vernieuwen in rijbaan – herstellen betonvak   
- De aanvrager om van vrijdag 13 december 2019 tot en met maandag 16 december 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren  te Sint-Job-in-‘t-Goor, Kerklei t.h.v. huisnr. 58 - parkeerverbod 
voor plaatsen van verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om van maandag 9 december 2019 tot en met maandag 16 december 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20265507) te Brecht, 
Kanaallaan – aanleg nutsleidingen – beurtelings verkeer 
- De aanvrager om van 9 december 2019 tot en met 13 december 2019 (aanpassing datum) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20252252) te Brecht, 
Tilburgbaan t.h.v. huisnrs 105 t.e.m. 107A, Gemeenschapslaan t.h.v. huisnr. 51 – aanleg leidingen voor 
Fluvius – afsluiten rijbaan 
- De aanvrager om op vrijdag 6 december 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Kapelstraat t.h.v. huisnr. 26a – verhuiswagen op de rijbaan   
-  De aanvrager om op vrijdag 20 december 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Sint-Job-in-‘t-Goor, Kerklei thv huisnrs. 81 en 45 - parkeerverbod voor plaatsen van verhuiswagen 
en ladderlift 
- De aanvrager om op woensdag 4 december 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van Fluvius te Brecht, Drie Meisjeslaan t.h.v. huisnrs. 2 en 5 – overkoppelen 
huisaansluitingen – afsluiten rijbaan 

32. Parking station Noorderkempen - Aktename bespreking en resultaten bevraging 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het resultaat van de enquête en de analyse. 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de bespreking met een 
delegatie van NMBS op 5 november 2019. 
Artikel 2 
De consulent mobiliteit stuurt vanuit het college van burgemeester en schepenen een brief naar de NMBS 
dat het bestuur niet akkoord kan gaan met de omvorming naar een betaalparking. 
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ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

33. Domeinconcessieovereenkomst De Merel - tennis - Aktename 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen keurt de overeenkomst voor de domeinconcessie in lot A voor 
de ontwikkeling van tennisfuncties in het domein De Merel in Brecht met Sofie Lombaerts en Tom 
Lauryssen, Patrimonium De Merel BV (in oprichting) goed. 
De overeenkomst zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad op 9 januari 2019 (indien de 
BV werd opgericht en actualisatie van de driepartijenovereenkomst) 
Artikel 2 
Aan notaris Bracke zal opdracht gegeven worden om de overeenkomst voor de domeinconcessie in een 
notariële akte om te zetten. 
Artikel 3 
Voor de verdere begeleiding in dit dossier wordt de opdracht van Charlie Consult uitgebreid aan een uurloon 
van 175 euro, exclusief btw. De verdere opdracht wordt geraamd op 3.000 euro, exclusief btw.  

34. Aanstelling raadsman - GSJ Advocaten - Juridisch advies - Ruimtelijke planning dossier 
nieuw gemeentehuis:  Toepassingsmogelijkheden omzendbrief RO 2017/01 (Een 
gedifferentieerd ruimtelijk transformatiebeleid in de bebouwde en de onbebouwde gebieden) 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen stelt Meester Joris Geens of Meester Yves Loix van GSJ 
Advocaten aan voor juridisch advies inzake de ruimtelijke planning betreffende het dossier van het nieuwe 
gemeentehuis. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan GSJ Advocaten en aan de financieel directeur. 

35. Woning Lange pad 5 - Principieel akkoord tot afsluiting bezetting ter bede voor cliënten 
OCMW - Verlenging 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de verlenging van de  "bezetting ter bede" voor de Lange 
Pad 5 goed voor de huisvesting van cliënten van het OCMW en dit in afwachting van een verdere 
ontwikkeling van het binnengebied door Igean. 
Artikel 2 
De burgemeester en algemeen directeur worden gemachtigd om de effectieve overeenkomsten te tekenen 
namens de gemeente en een kopie van de overeenkomst wordt telkens overgemaakt aan Igean. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het OCMW, de dienst gebouwen en Igean. 

personeel 

36. Aanvaarding/niet aanvaarding van de kandidaturen voor de vacature voor arbeider-gebouwen 
(E1-3) 

37. Aanvaarding/niet aanvaarding van de kandidaturen voor de vacature van beleidsadviseur 
(A1a-A3a) 

38. Aanvaarding/niet aanvaarding van de kandidaturen voor de vacature van consulent aankoop 
(B1-3) en verlening wervingsperiode 

39. Aanvaarding/niet aanvaarding van de kandidaturen voor de vacature van expert ICT (A1a-
A3a) 
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40. Aanvaarding kandidaturen voor technisch assistent-chauffeur/stratenmaker (D1-3) 

41. Aanstelling van technisch assistent-garagist (D1-3) 

42. Tijdelijke aanstelling van HT consulent jeugd i.v.v. afwezigheid 

43. Eénzijdig opzegging van vervangingscontract 

44. Verlenging proefperiode omwille van afwezigheid 

45. Arbeidsongeval dd. 26 juni 2019 - Beslissing genezing 

FINANCIËN 

46. Betalingsmandaten - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitgaven, zoals vastgelegd in de lijst in bijlage, voor 
een bedrag van 990 100,93 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

47. Kohier van de gemeentebelasting leegstaande gebouwen en woningen - aanslagjaar 2019 - 
Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het kohier van de gemeentebelasting leegstaande 
gebouwen en woningen goed voor een bedrag van 102 000,00 euro voor het aanslagjaar 2019 en verklaart 
deze ook invorderbaar. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur en consulent wonen. 

48. Meerjarenplan 2020-2025 gemeente en OCMW Brecht 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft principieel goedkeuring aan het meerjarenplan gemeente 
en OCMW 2020-2025. 
Exploitatie uitgaven: 24.848.326,00 
Exploitatie ontvangsten: 31.039.845,00 
Investeringen uitgaven: 5.338.946,00 
Investeringen ontvangsten: 90.000,00 
Financiering uitgaven: 2.391.157,00 
Financiering ontvangsten: 108.233,00 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen legt het meerjarenplan voor aan de gemeenteraad van 12 
december 2019. 

MENS - BURGERZAKEN 

49. Aanvraag personenlijst Gemeentelijke Basisscholen Brecht en Sint-Lenaarts - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om de gevraagde personenlijst te verstrekken 
aan de gemeentelijke basisscholen Brecht en Sint-Lenaarts. 



12 

De gemeentelijke basisscholen Brecht en Sint-Lenaarts dienen in acht te nemen dat zij de verkregen 
adresgegevens niet mogen doorgeven aan derden, de gegevens enkel zullen gebruiken voor het 
aangevraagde doeleinde en de gegevens onmiddellijk zullen vernietigen eens het doeleinde is verstreken.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst burgerzaken voor verdere uitvoering.  

50. Aanvraag personenlijst Basisschool De Brug - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om de gevraagde personenlijst te verstrekken 
aan basisschool De Brug. 
Basisschool De Brug dient in acht te nemen dat zij de verkregen adresgegevens niet mogen doorgeven aan 
derden, de gegevens enkel zullen gebruiken voor het aangevraagde doeleinde en de gegevens onmiddellijk 
zullen vernietigen eens het doeleinde is verstreken.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst burgerzaken voor verdere uitvoering.  

bevolking 

51. Inschrijving van ambtswege in de bevolkingsregisters - S.W. 

52. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - I. V. 

burgerlijke stand 

53. Concessie begraafplaatsen E.V.W. - Besluit 

54. Concessie begraafplaatsen H.AN - Besluit 

55. Voortijdige beëindiging van concessie begraafplaats F.R. - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

cultuur 

56. Kunstkuur: samenwerkingsverband tussen IKO en gemeentescholen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor het samenwerkingsverband Kunstkuur 
tussen IKO en de gemeentescholen.  
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen zal voor het project geen bijkomende financiële middelen 
voorzien.  
Daarnaast worden er thans geen engagementen aangegaan voor de periode na afloop van het project (na 3 
jaar - uitgaande van de veronderstelling dat het project door de Vlaamse overheid weerhouden wordt). 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de directie van de gemeentelijke basisscholen en Luc 
Dockx (directie IKO). 

WELZIJN 

57. Subsidie projecten GROS 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de subsidieaanvragen, conform het 
reglement 'ontwikkelingssamenwerking', en besluit over te gaan tot betaling van de projecten.  
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Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de GROS van 4 november 
2019.  
Artikel 3 
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan dienst welzijn en de dienst financiën.  

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL 

58. Selectieleidraad DBFM Cluster Antwerpen Brecht - School - Aangepaste projectfiche 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan de aangepaste projectfiche bij de selectieleidraad van de cluster 
'Antwerpen-Brecht' in het kader van de alternatieve financiering van schoolinfrastructuur via projectspecifieke 
DBFM-overeenkomsten. De school zal uitgebreid worden met extra mezzanines in 4 kleuterklassen en extra 
bergruimte voor op 637.000 euro) 
Artikel 2 
Goedkeuring wordt verleend aan de uitbreiding van de opdracht aan Sweco voor de uniformisering van de 
ruimtelijke organigrammen voor een geraamd bedrag van 1.420,52 euro, exclusief btw. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst financiën. 

EREDIENSTEN 

59. Kerkraad Sint-Michiel - Verslag van de kerkraad van 6 november 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de kerkraad van Sint-Michiel 
van 6 november 2019. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Michiel. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


