
1 

 

VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 

1. Verslag voorgaande zitting 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 26 november 2019 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- In de Kerklei tussen huisnummer 79 en 87 zijn smalle parkeerplaatsen gelegd. Het is een aanhoudend 
probleem dat voertuigen daar met een gedeelte op het fietspad parkeren zodat er maar een kleine doorgang 
blijft voor de fietsers en voetgangers. Aan de overkant van de Kerklei is parkeergelegenheid voorzien 
(parking Luien Hoek). Dienst mobiliteit stelt voor om de parkeerplaatsen weg te nemen door een witte 
arcering aan te brengen op de parkeerplaatsen. Antwoord CBS: ok, voorstel wordt gevolgd. (langs de 
kant van de Sushi) 
- Vraag naar aanplanting laanboompjes in Xavierlaan: In het voorste gedeelte van de Xavierlaan (vanaf de 
Pierrelaan tot aan het pleintje) staan mooie laanboompjes. De vraag is nu of ook in de rest van de 
Xavierlaan dergelijke laanboompjes kunnen worden aangeplant. Dit zou voor een verfraaiing van dit deel 
van de wijk kunnen zorgen. Antwoord CBS: meenemen met volgende plantseizoen. 
- Opruimen van afgevallen bladeren door de groendienst: Het zou interessant zijn om op voorhand te weten 
wanneer de groendienst (met bladzuiger) langs komt in de wijk. Zo kunnen de buurtbewoners zich daar nog 
beter op voorbereiden. We kunnen de tijdstippen waarop de groendienst langskomt dan eventueel ook 
aanbrengen op de mededelingenborden. Antwoord CBS: Geen vooraankondiging. Er mogen wel korven 
gezet worden voor de bladeren van de bomen op openbaar domein. De gemeente zet zelf geen 
korven.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

groendienst 

3. Kapvergunning Oostmalsebaan 76 

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

wegendienst 

4. Werken nutsleidingen - Toelating/Melding 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de uitvoering van volgende werken in 
verband met nutsleidingen: 
- Telenet, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen voor werken te Dennenbosdreef 20, 2960 Brecht volgens 
dossier 25044421. 
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- Proximus, Kortrijksesteenweg 542, 9000 Gent voor een jaarvergunning van kleine dringende werken op 
grondgebied Brecht volgens art. 18 & art. 22 van de VVSG-code. 
- Fluvius, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout voor werken in de Kerkstraat, 2960 Brecht volgens 
dossier 335438. 
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de bovengenoemde nutsmaatschappij(en) en de dienst mobiliteit. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen 

5. VV2017/7 - Verkavelingen - Oud Geleg 12 - Beroep 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de beslissing van de Deputatie dd 24/10/2019. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen stelt beroep in tegen de beslissing van de Deputatie en stelt 
meester Joris Geens aan om de belangen van het gemeentebestuur te behartigen. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst omgeving en aan meester Joris Geens. 

omgevingsvergunningen 

6. OMV2019/353 - Omgevingsvergunning - Bergsebaan 95 - Openbaar onderzoek 

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

7. OMV2019/371 - Omgevingsvergunning - Groot Schietveld - Openbaar onderzoek 

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

8. OMV2019/208 - Omgevingsvergunning - Langbos zn - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft gedeeltelijke vergunning voor de exploitatie van een 
grondwaterwinning in Langbos zn te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie C 236 D aan Huco BVBA 
gevestigd te Nieuwedijk 15 te 2370 Arendonk mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Vlaamse Milieumaatschappij dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van I.G.E.A.N.-milieudienst dienen strikt nageleefd te worden en 
maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van 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. 
- 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.  
Milieuvoorwaarden 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
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Bijzondere voorwaarden: 
- Op de mobiele pomp van de beregeningsput moet een debietmeter aanwezig zijn. De tellerstanden van 
deze debietmeter worden minstens genoteerd in een register bij elke verplaatsing van de pomp. In het 
register wordt samen met de tellerstanden bijgehouden op welke put / oppervlaktewatercaptatiepunt er 
gepompt werd en op welke tijdstippen. Het register dient ter inzage bijgehouden te worden voor de 
toezichthoudende ambtenaar. 
- Ingebruikneming/buitendienststelling grondwaterwinning: Aan de hand van een voorgeschreven 
meldingsformulier moeten elke ingebruikneming of buitendienststelling van een grondwaterwinning gemeld 
worden aan de Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst, zie 
http://www.heffingen.be/formulieren.  
- Grondwaterwinningen en buitendienststellingen: 
* Wanneer de exploitant een grondwaterwinning of een boorgat of een ander onderdeel hiervan, buiten 
dienst stelt, moet hij de ontsluiting van de watervoerende laag afdekken om verontreiniging of waterverlies te 
voorkomen. De exploitant deelt deze buitengebruikstelling mee aan de afdeling Water van de Vlaamse 
Milieumaatschappij 
* De exploitant is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning of een onderdeel hiervan, op te 
vullen wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. In voorkomend 
geval legt de exploitant het werkplan voor deze opvulling ter goedkeuring voor aan de afdeling Water van de 
Vlaamse       Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst.  
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.  

9. OMV2019/237 - Omgevingsvergunning - Vaartkant Rechts 25 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor een inrichting voor het conditioneren en 
verpakken van organisch-biologische producten voor gebruik in medicinale toepassingen in 1Vaartkant 
Recht 25 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie C 306 T aan KOMFORM BVBA met als contactadres 
Vaartkant Rechts 26 te 2960 Brecht mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Vlaamse Milieumaatschappij dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van I.G.E.A.N.-milieudienst dienen strikt nageleefd te worden en 
maken integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van 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 De Vlaamse Waterweg dienen strikt nageleefd te worden en 
maken integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie 
met benor-certificaat conform de richtlijnen. 
-Hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem Basisvergunning: 2008/233 dd 30/12/2008: watertoets: De 
watermaatregelen uit de basisvergunning blijven onverminderd van kracht: 
“De te verharden oppervlakte wordt gecompenseerd door de aanleg van een hemelwaterput van 60.000 liter 
en het bufferbekken van 114.800 liter. Het lozingsdebiet waarmee vertraagd wordt afgevoerd dient beperkt 
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te worden tot 20 l/s per ha aangesloten verharde oppervlakte. De 6 hemelwaterputten dienen onderling 
onderaan verbonden te zijn, rechtstreeks of via hevels. Het hemelwater moet hergebruikt worden..” 
-Maatregel tegen mogelijke waterverontreiniging:  
• Plaatsen van een waterzuiveringsinstallatie (iba - kwzi).  Er dient stroomafwaarts van de iba een 
controleputje voorzien te worden om objectieve staalname mogelijk te maken, bij voorkeur ter hoogte van 
rooilijn. 
• Plaatsen kws-afscheider (olie- en slibafscheider) en zandopvangput : het potentieel verontreinigd 
(hemel)water mag slechts geloosd worden na aangepaste voorbehandeling. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist.  
Milieuvoorwaarden 
- Bijzondere voorwaarden: 
In afwijking van artikel 4.2.5.1.1§1 Vlarem II  dient de exploitant geen meetgoot te plaatsen op voorwaarde 
dat er een controleput voorzien wordt die het mogelijk maakt een kwalitatief schepstaal te nemen. 
- De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
Artikel 2: De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.  

10. OMV2019/253 - Omgevingsvergunning - Staf Larochelaan 10 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het gedeeltelijk overwelven van een 
gracht rechts naast de woning ter hoogte van de perceelsgrens te Staf Larochelaan 10, 2960 Brecht, 
kadasternummer (afd. 2) sectie L 30 Y2, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- De gracht mag slechts ingebuisd worden ter hoogte van de woning EN dit voor een maximale lengte van 5 
m.  Men dient bijgevolg minstens 8 m afstand te houden van de rooilijn en de daar aanwezige riolering.   
- In het midden van de overwelving dient er een inspectieput met open rooster geplaatst te worden.  
- De inbuizing van 5 m lengte moet Ø500 zijn, het is niet toegestaan te werken met 2 inbuizingen zoals door 
de aanvrager werd getekend.  
- De vergunninghouder of zijn rechtsverkrijger is te allen tijde verantwoordelijk voor de goede staat en 
werking van de overwelving en de inbuizing. 
-De eigenaar van de voorliggende grachtoverwelving, blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de problemen 
veroorzaakt door deze inbuizing bij buren, andere percelen in de omgeving, de riolering, etc. en moet 
instaan voor de kosten die deze met zich meebrengen.  
- Een inbuizing van de gracht over een lengte van 5m, mag enkel voorzien worden bij de aanleg van een 
verharding rechts naast de woning. Wanneer deze verharding niet in overeenstemming is met het 
vrijstellingenbesluit, dient men rekening te houden met de vergunningsplicht aangaande verhardingen. 
(Artikel 2.2.8° van het vrijstellingenbesluit stelt dat volgende werken vrijgesteld zijn van vergunning: de 
plaatsing van niet-overdekte constructies in zijtuin en achtertuin, ingeplant tot op 1 meter van de 
perceelsgrens of tot tegen een bestaande scheidingsmuur, voor zover de gezamenlijke oppervlakte van 
dergelijke constructies, met inbegrip van alle bestaande niet-overdekte constructies in zijtuin en achtertuin, 
80 vierkante meter niet overschrijdt).  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Dienst Wegen 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. 
- 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 
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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. 

11. OMV2019/288 - Omgevingsvergunning - Tilburgbaan 45 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een 
zonevreemde woning met verbonden garage, kappen van bomen en wijzigen van verhardingen in 
Tilburgbaan 45 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie N 450 C en (afd. 3) sectie N 450 D, mits voldaan 
wordt aan volgende voorwaarden: 
- Er wordt een heraanplant opgelegd van 6 hoogstambomen met plantmaat 16/18.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken. (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
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 / max. 10.000 l 
voorzien van nuttig hergebruik (woningen: put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: 
minimaal wc-spoelingen gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan) met een 
noodoverloop naar een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen 
regenwater mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• 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 
infiltratievoorziening met een inhoud van 5000 liter (min. 3700 liter) en een oppervlakte van 6,36m² (min. 
5,92m²). 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 



6 

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 
riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de 
riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.)  
Het water mag geen wateroverlast veroorzaken 
Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht afvoer in de 
riolering of beek. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de milieuwetgeving. 
De exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet). 
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.   
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven.  
- Er mag niet geveld of geruimd worden tijdens de standaard schoontijd van 1 april tot en met 30 juni. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
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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. 

12. OMV2019/268 - Omgevingsvergunning - Legeheideweg 13 -  Gunstig advies aan de Deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft gunstig advies voor het slopen van een bestaande 
kalverenstal in Legeheideweg 13 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie E 281 Y aan MATTHYSEN-VAN 
DIJCK gevestigd te Vaartdijk 28 te 2960 Brecht mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- 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 

13. OMV2019/72 - Omgevingsvergunning – Boudewijnstraat 15a, 15a, 16 - Toepassing 
administratieve lus 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen past voor bovenstaande aanvraag een administratieve lus toe 
met verlenging van rechtswege met maximaal 60 dagen in toepassing van artikels 13 en 32 van het Decreet 
betreffende de omgevingsvergunning. 

omgevingsmeldingen 

14. OMV2019/359 - Omgevingsmelding - Bloemenstraat 7 - Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
bovengrondse gastank bij particuliere woning inrichting gelegen te 2960 Brecht, Bloemenstraat7, 
kadasternummer (afd. 4) sectie D 657 D2  
Artikel 2  
Er wordt akte genomen voor onbepaalde duur. 
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Artikel 3 
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 3.2. 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 5 m bedraagt. Tevens dient overeenkomstig voormeld artikel de propaangastank zich te 
bevinden op 3 m afstand van elke openbare weg en van elk naburig eigendom. Overeenkomstig art. 3 punt 
3.2.3. van voormeld KB mag voormelde afstand echter verminderd worden tot 1 m indien een dicht en 
onbrandbaar scherm is aangebracht van tenminste 1,50 m hoog tussen voormelde plaatsen en de 
propaangastank. 

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

15. OMVV2019/7 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Albertdreef 22 - Afleveren attest 

Besluit 
Artikel 1 
Aan notariaat Nouwkens, Antwerpsesteenweg 93, 2390 Malle wordt een attest afgeleverd waarin het college 
van burgemeester en schepenen verklaart dat de verkavelaar m.b.t. de verkaveling gelegen te Albertdreef 
22 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 35T17, waarvoor vergunning verleend werd op 25/6/2019 
met kenmerk omgevingsloket OMV_2019027314 en gemeentelijk dossiernummer OMVV2019/7 aan alle in 
de verkavelingsvergunning opgelegde voorwaarden heeft voldaan en dat de percelen welke van deze 
verkaveling deel uitmaken als bouwgrond mogen verkocht worden. 

integrale veiligheid 

16. Integrale veiligheid – Winterbar te Brecht, Dorpsstraat (hoek Tuinwijk) op 27 december 2019 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan Jawadde Events om op 27 
december 2019 een winterbar in te richten te Sint-Lenaarts, Dorpsstraat, parking op de hoek van de 
Dorpsstraat – Tuinwijk. 
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 4uur met een gradueel afbouwen vanaf 3u 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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17. Integrale veiligheid – jeugdbal met après-ski te Brecht, Kraaienhorst – De Vrije Zwaaiers op 28 
maart 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan De Vrije Zwaaiers om 
een jeugdbal met après-ski in te richten op zaterdag 28 maart 2020 te Brecht, Kraaienhorst. 
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 4uur met een gradueel afbouwen vanaf 3u 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 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de afwijking van het sluitingsuur van 4 
uur (zomeruur) met verlenging van 1 uur met een gradueel afbouwen vanaf 4 uur met 10 dbA.  
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de organisatoren, de lokale politie en de brandweer. 

18. Integrale veiligheid – Dijkrock te Brecht, Kerkstraat – VZW Jeugdhuis Den Dijk op 5 
september 2020 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan VZW Jeugdhuis Den Dijk 
om een festival Dijkrock in te richten op zaterdag 5 september 2020 te Brecht, Kerkstraat thv huisnummer 2.  
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.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de organisatoren, de lokale politie en de brandweer. 
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mobiliteit 

19. 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 22 november 2019 tot en met 20 december 2019 (verlenging) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Sint-Job-in-‘t-Goor, Kerklei thv huisnrs. 56-58 - 
parkeerverbod voor plaatsen van container en werfwagens 
- De aanvrager om op vrijdag 29 november 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Canadalaan t.h.v. huisnr. 24 – parkeerverbod voor verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om van vrijdag 6 december 2019 tot en met woensdag 11 december 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20266804) te Brecht, 
Kerkstraat  – aanleg leidingen voor Fluvius – werken in de berm/voetpad 
- De aanvrager om gedurende het ganse jaar 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van AWV Antwerpen, district Brecht, Bethovenstraat 66 te 2960 Brecht in de ganse 
gemeente Brecht – maaien, snoeien van bomen, verwijderen van zwerfvuil, vegen van verharde 
oppervlakken, reinigen van kolken, profileren van grachten, aflagen van bermen, onderhoud fietspaden – 
mobiele werken van categorie 6 
- De aanvrager om vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Aquafin nv – uitvoeren van korte 
interventies op de openbare weg (aan de rand van de weg, van mobiele aard en van korte duur) – werken 
van 6de categorie in de ganse gemeente Brecht 
- De aanvrager om op vrijdag 29 november 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Dorpsstraat t.h.v. huisnr. 85 - parkeerverbod voor het plaatsen van verhuiswagen en 
ladderlift   
- De aanvrager om op vrijdag 29 november 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Schotensteenweg t.h.v. huisnr. 251 - parkeerverbod voor het appartement voor het 
plaatsen van verhuiswagen en ladderlift   
- De aanvrager om van maandag 18 november 2019 tot en met zaterdag 14 december 2019 (verlenging) 
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 op zaterdag 14 december 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Handelslei thv huisnr. 34  – parkeerverbod voor verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om tussen maandag 9 december 2019 en donderdag 12 december 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Eester t.h.v.  huisnr. 10 – inname halve rijbaan voor 
levering bouwmaterialen 
- De aanvrager om op vrijdag 14 februari 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
te Brecht, Kattenhoflaan thv huisnr. 11 - parkeerverbod voor plaatsen van verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om op donderdag 2 januari 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Binnenkruierweg ter hoogte van de parkeerplaatsen naast de fietsenstalling - 
parkeerverbod voor het plaatsen van verhuiswagen en ladderlift 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

20. Overdracht gemene delen De Vijvers - Nieuw Rommersheide - Ontwerp principeovereenkomst 

Besluit 
Artikel 1 
Het college is principieel akkoord met de inhoud van de principeovereenkomst tussen Pidpa-Hidrorio, de 
vereniging van mede-eigenaars en de gemeente Brecht. 

21. Opmaak concessie centrum - Uitbatingsrecht ontmoetingscentrum 't Centrum 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen kiest voor het concept van de uitgebreide concessie voor het 
OC 't Centrum in Sint-Lenaerts met de opmerking dat programmatie gaat over optredens, lezingen, 
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workshops, feesten, … georganiseerd door de uitbater zelf. Zaalverhuur gebeurt volgens de geldende 
voorrangsregels.  
Artikel 2 
Na de keuze van het college van burgemeester en schepenen over het voorwerp van de concessie kan 
Meester Rasschaert de concessieovereenkomst verder ontwerpen. 
Hiervoor moeten nog een aantal keuzes gemaakt worden over: 
1) Bezettingsgraad (zie bijlage bezettingsgraad): keuze tussen  

 Oranje: de helft van de cultuurprogrammatie gebeurt in ’t Centrum (andere helft in GC) 

 Groen: de volledige cultuurprogrammatie gebeurt in ’t Centrum (niets meer in GC) 
Het college beslist om het groene scenario (volledige groen) te communiceren aan de uitbater. 

                                    
  

 Maandag
  

 Dinsdag
  

 Woensdag
  

 Donderdag
  

 Vrijdag  Zaterdag 
 Zondag
  

Dagen uitbater  25  35  35   15 
                 10            
   

   20           
  

 25 

  De dagen dat de grote zaal in gebruik is, kan de foyer niet gereserveerd worden.  
 2) Gebruik technieken 
De grote licht- en geluidsinstallatie nodig voor podiumvoorstellingen (comedy, theater, concerten) mag enkel 
bediend worden door een technicus volgens het raamcontract van de gemeente. De ‘kleinere’ zaken 
(beamers, cd-spelers, kleine geluidsinstallaties, …) mogen gebruikers zelf bedienen. De gebruiker (of 
uitbater) neemt zelf contact op met de leverancier om een offerte vast te leggen en facturatie gebeurt 
rechtstreeks aan de gebruiker (of uitbater). 
3) Retributiereglement cultuurinfrastructuur 
Dit retributiereglement is ook van toepassing voor OC 't Centrum.  
Het college beslist om volgende werkwijze te hanteren:  
Gebruikers categorie 0 en categorie 1 reserveren hun zaal en opbergruimte bij de dienst vrije tijd en de 
gemeente factureert de huur van de zaal volgens de tarieven vastgesteld in het retributiereglement. 
Gebruikers categorie 2 en 3 hebben 2 opties om hun zaal te boeken: 
- Via de uitbater – in dit geval is de uitbater de organisator van het feest/evenement en is de uitbater dus 
verantwoordelijk voor het evenement/feest/… dat plaatsvindt. De gebruiker legt de organisatie dus volledig in 
handen van de uitbater. De uitbater is (indien zijn maatschappelijke zetel in Brecht is) een categorie 2-
gebruiker en zal aldus gefactureerd worden voor gebruik van de zaal. 
- Via de gemeente – in dit geval is de gebruiker de organisator van het feest/evenement en is de gebruiker 
dus verantwoordelijk voor het evenement/feest/… dat plaatsvindt. De gebruiker ontvangt de factuur voor 
zaalverhuur van de gemeente. 
De uitbater zal werken met de reservatiesoftware van de gemeente. Op deze manier blijft controle door de 
gemeente altijd mogelijk. Gevolg hiervan is dat de uitbater ook alle gegevens in het systeem (incl. 
rijksregisternummers van personen, rekeningnummers,…) kan raadplegen. Vertrouwelijkheid rond deze 
gegevens dient dan expliciet in het de concessie-overeenkomst opgenomen te worden. 
4) Tarieven drank 
Op te nemen in gedelegeerd besluit dat in OC 't Centrum de prijs voor drank aan verenigingen maximum 
25% bovenop de brouwersprijs mag bedragen voor categorieën 0 en 1. Controle hierop verloopt via open 
boekhouding. Prijszetting voor categorieën 2 & 3 is vrij.  
5) Kosten uitbater 
- Facturatie energiekosten: voorstel diensten: 2/3de van de kosten van verwarming/verlichting/water worden 
gedragen door de uitbater.  
- Voor grand café is zowel Sabam als billijke vergoeding te betalen door de uitbater. Billijke vergoeding van 
de zalen wordt betaald door de gemeente, Sabam wordt betaald door de verenigingen zelf. 
6) verdeling investeringen  
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan volgende voorwaarden bij de 
concessie   

Tekortkomingen gebouw Wie draagt investering 

Extra koeling 
  

Gemeente 

Kar -+ 2 extra uitbater 

Verenigingen zelf koffie kunnen maken / tassen Uitbater 

Transpallet vaten bier / hekwerk Uitbater 

Cafe / foyer aankleden Uitbater 

Keuken 
Extra stopcontacten 

gemeente 

Foyer / grote zaal - geen wateraansluiting (geen koffiemachine) gemeente 

Keuken folie aanbrengen aan raam gemeente 
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Kapstokken keuken Uitbater 

Voedselagentschap laten komen Uitbater 

Decibelmeters gemeente 

Barkrukken gemeente 

Deurmechanisme voor openen deuren stuk gemeente 

Terras voorzien 
Verlichting terras 

Uitbater 

Verlichting / geluid grote zaal gemeente 

EHBO-koffer café Uitbater 

EHBO-koffer zalen gemeente 

Sleutelkast voor opbergen extra sleutels (opbergruimte, traplift, ...) gemeente 

7) praktisch logistieke ondersteuning 
- Poetsen: de poetsvrouw van de gemeente poetst de vergaderzalen, gang, kitchenette en bibliotheek op de 
1ste verdieping. De uitbater is verantwoordelijk voor het poetsen van het gelijkvloers (foyer, podiumzaal, 
sanitair blok, kleedkamers en bergruimtes).  
De uitbater factureert –bij activiteiten die niet door hem worden georganiseerd- de kost van het poetsen door 
aan de gemeente. De gemeente factureert door aan de gebruikers volgens het retributiereglement 
cultuurinfrastructuur. 
- Tribune: de uitbater factureert –bij activiteiten die niet door hem worden georganiseerd- de kost van het 
opstellen/afbreken van de tribune door aan de gemeente. De gemeente factureert door aan de gebruikers 
volgens het retributiereglement cultuurinfrastructuur. 
- Toegangssysteem zalen (badges): uitbater beheert dit systeem 
- Visie op gebruik materiaal gemeente: bij schade beroept de gemeente zich op het retributiereglement 
schade aan derden. De uitbater meldt de schade aan de gemeente, gemeente factureert aan gebruikers. 
8) Gebruik keuken en koeling 
Eindverantwoordelijkheid ligt bij de uitbater. Keuken kan niet door uitbater gebruikt worden als deze 
verhuurd is, moet ingepast worden in de openingsuren.  
Artikel  3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Meester Rasschaert. 

22. Dagorde gemeenteraad d.d. 12 december 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de dagorde van de gemeenteraad d.d. 12 
december 2019. 

personeel 

23. Kennisname van besluiten algemeen directeur - november 2019 

24. Aktename van PV van aanwervingsexamen voor technisch assistent/medewerker-sporthal 
(D1-3) + aanleg werfreserve 

25. Vacantverklaring van 1 VE contractuele functie van technisch assistent/medewerker sporthal 
(D1-3) 

26. Vacantverklaring 1 VE contractuele functie van consulent omgeving (B1-3) 

27. Tijdelijke verdere aanstelling HT arbeider-schoonmaak 

28. Bijkomende aanstelling van vrijwilliger voor de gemeentelijke bibliotheek 

29. Besluit tot niet-erkenning als arbeidsongeval van voorval op 10 oktober 2019 
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FINANCIËN 

30. 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 293 225,61 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

31. Kohier van de gemeentebelasting verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen - 
aanslagjaar 2019 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het kohier van de gemeentebelasting verwaarloosde 
woningen, gebouwen en terreinen goed voor een bedrag van 8 500,00 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. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

32. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - S.M. 

33. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - D.R. 

34. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - D.J.K. 

MENS - VRIJE TIJD 

35. Verslag sportraad van 13/11/2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag en de uitgebrachte adviezen van 
de sportraad van 13/11/2019. 

36. Verslag cultuurraad van 19/11/2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag en de uitgebrachte adviezen van 
de cultuurraad van 19/11/2019. 

WELZIJN 

37. Vervanging verwarming (sociale dienst en) administratief gebouw 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen gaat ermee akkoord om nieuwe verwarmingstoestellen aan te 
kopen bij Jeroen Vrints voor een totaal bedrag van 21.206€ excl. btw. 
Artikel 2 
Het college keurt de gunning goed van het verwarmingstoestel voor het administratief gebouw bij Jeroen 
Vrints, voor een bedrag van 13.599,19 euro incl. btw op het budget van 2020 van gemeente sleutel 2300000 
011902. 
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GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL 

38. Factuur "Reken Maar!" (Van in nv) - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de factuur van Van in nv (Nijverheidsstraat 92/5, 2160 
Wommelgem) voor een bedrag van 5 884,76 euro (inclusief btw) goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt de directie van GBS en de financiële dienst. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


