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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 3 december 2019 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Dienst mobiliteit: In de Sportveldlaan staat thv de parking een paaltje naast het fietspad. Dit is echter niet 
verlicht en er zijn al verschillende mensen tegen gereden met lichamelijk letsel tot gevolg. Voorstel om het 
paaltje weg te nemen en het bord D7 (fietspad) te verplaatsen naar het gras naast het fietspad. Over enkele 
meters kan aan beide kanten van het fietspad een onderbroken witte lijn getrokken worden voor aanduiding 
van het fietspad. Standpunt CBS: OK 
- Brief van Kind en Preventie : Zie brief in bijlage - Vraag om herstellingen in het gebouw aan de 
Gasthuisstraat 32. Standpunt CBS: even op on hold zetten in afwachting van visie toekomst gebouw. In 
schrijven reeds laten weten dat de mogelijkheid voor toegang reeds werd onderzocht maar dat geen akkoord 
gevonden kon worden met alle eigenaars. 
- Vraag vanwege Unizo Sint-Job: Kunnen wij, zoals voorgaande jaren, beroep doen op de 
gemeentediensten om aan de fietsenstalling én op het Max Wildiersplein vlaggenmasten te plaatsen, zodat 
wij de verlichte kader met “prettige feestdagen” kunnen bevestigen? Standpunt CBS: mag ingepland 
worden. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

wegendienst 

3. Aankoop kolomboorfreesmachine - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de aankoop van de kolomboor-
freesmachine bij Vos Tools, Heiken 17, 2960 Brecht voor een bedrag van € 2 515,00 exclusief btw. 
Artikel 2 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 

4. Weg- en rioleringswerken verkaveling Zandstraat - PV van voorlopige aanvaarding - d.d. 4 
december 2019 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het proces-verbaal van voorlopige aanvaarding van SB 
Koen Wouters van 4 december 2019 m.b.t. de weg- en rioleringswerken voor de verkaveling in de 
Zandstraat goed. 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen van dinsdag 10 december 2019 
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gebouwen 

5. Bouw nieuw technisch centrum - Verslag coördinatievergadering DJB-architecten nr. 9 (d.d. 
11 oktober 2019) - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van verslag nr. 9 (d.d. 11 oktober 2019) van de 
coördinatievergadering over de bouw van het nieuw technisch centrum voor de technische dienst van de 
gemeente Brecht.  

6. Bouw nieuw technisch centrum - Verslag coördinatievergadering DJB-architecten nr. 10 (d.d. 
14 november 2019) - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van verslag nr. 10 (d.d. 14 november 2019) van de 
coördinatievergadering over de bouw van het nieuw technisch centrum voor de technische dienst van de 
gemeente Brecht.  

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen 

7. Kapmachtiging - Bergsebaan zn - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kapmachtiging verleend door Agentschap 
voor Natuur en Bos voor het kappen van bomen op een perceel te Brecht, gelegen Bergsebaan zn, perceel 
afdeling 5, sectie A , kadasternummers 180T. 

8. Kapmachtiging - Hoekvlas zn - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kapmachtiging verleend door Agentschap 
voor Natuur en Bos voor het kappen van bomen op een perceel te Brecht, gelegen Hoekvlas zn, perceel 
afdeling 3, sectie C , kadasternummers 435A. 

9. Brecht bodemproblematiek 2036 - uitvoering onderzoeken Fase I 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming voor het uitvoeren van fase I van het 
gemeentelijke plan ‘Brecht-bodemproblematiek 2036’, houdende het uitvoeren van bodemonderzoeken op 
de percelen binnen het gemeentelijk patrimonium, die eveneens deel uitmaken van de historische 
bodeminventaris. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Ovam en PIH. 

10. Splitsing Leeuwerk ZN - Ongunstig advies 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft negatief advies voor de splitsing van de gronden volgens 
het plan van Geo landmeters, Buizelstraat 22, 2320 Hoogstraten van 12 november 2019, met betrekking tot 
de afsplitsing van een stuk grond Leeuwerk ZN, afdeling 4, sectie C 219 H2 en de toevoeging aan het 
perceel gelegen Leeuwerk 8, afdeling 4, Sectie C 219Y als tuingrond. 
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Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan geassocieerde notaris Paul Rommens, Meerseweg 16, 
2321 Hoogstraten.     

11. Splitsing Overbroekstraat 23 - Ongunstig advies 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft negatief advies voor de splitsing van de gronden volgens 
het plan van landmeter-expert Stef Neefs  d.d. 10/10/2019, toegevoegd aan de aangetekende zending van 
notaris Philippe Verlinden met betrekking tot de afsplitsing van de bedrijfsgebouwen van de eigendom met 
bedrijfswoning en weiland in Overbroekstraat 23/ZN te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie 
B105/A/2,  105/B/2 en 105/C/2 . 
Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan geassocieerde notaris Philippe Verlinden, Sint-
Lenaartsesteenweg  53, 2310 Rijkevorsel. 

12. Uitspraak beroep tegen registratie in het register voor leegstaande en/of verwaarloosde 
bedrijfsgebouwen Bethovenstraat 11 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de beslissing van de secretaris-generaal van 
het departement Omgeving tot verwerping van het beroep tot registratie in de inventaris van leegstaande 
en/of verwaarloosde bedrijfsruimten van het pand gelegen aan de Bethovenstraat 11, 2960 Brecht. 
Artikel 2 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de consulent lokale economie en landbouw. 

omgevingsvergunningen 

13. OMV2019/290 - Omgevingsvergunning - Boudewijnstraat 20 - Openbaar onderzoek 

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

14. OMV2019/331 - Omgevingsvergunning - Eyndovensteenweg 46 - Openbaar onderzoek 

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

15. OMV2019/344 - Omgevingsvergunning - Gasthuisstraat 14 - Openbaar onderzoek 

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

16. OMV2019/345 - Omgevingsvergunning - Ploegsdijk zn - Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek. 
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17. OMV2019/346 - Omgevingsvergunning - Ploegsdijk zn - Openbaar onderzoek 

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

18. OMV2019/350 - Omgevingsvergunning -Overbroekstraat zn - Openbaar onderzoek 

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

19. OMV2019/363 - Omgevingsvergunning - Klein Veerle 92 - Openbaar onderzoek 

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

20. OMV2019/261 - Omgevingsvergunning - Vaartstraat 81 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het rooien van twee kerselaars te 
Vaartstraat 81, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 377 H, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
- 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. 

21. OMV2019/296 - Omgevingsvergunning - Peter Benoitlaan 27 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een 
woning in Peter Benoitlaan 27 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 140 Y6, 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. 
-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.  
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Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Aansluitverplichting op riolering bij bestaande woningen: Aangezien de betreffende bouwaanvraag zich 
situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op een zuiveringsinstallatie (centraal 
gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw reglementair te worden aangesloten 
op de bestaande riolering (als dat nog niet zou zijn uitgevoerd). 
-Afkoppeling hemelwater: Langs het perceel evenwijdig met de Dremelheidebaan loopt een open gracht, de 
nooduitlaat van regenwaterinfiltratiesysteem dient hierop aangesloten te worden. 
-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 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 een 
minimale wandoppervlakte van 3,44 m2 en inhoud van 2150 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.  
- 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.  
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- 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. 

22. OMV2019/358 - Omgevingsvergunning - Kerkhovenakker laan A 5 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor plaatsen van een afsluiting in 
Kerkhovenakker laan A 5 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 66 F2, mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden: 
- Om de verkeersveiligheid en zichtbaarheid te garanderen, dienen de bepalingen van het GASreglement 
art. 1.4.§2 gevolgd te worden: aanplantingen, hagen en afsluitingen een maximum hoogte hebben van 0,75 
meter ten opzichte van de pas van de rijbaan langs de zijde van de ligging van het perceel. Deze maximum 
hoogte beperkt zich over een lengte van 5 meter van de rand van de dwarse rijbaan. Bijgevolg dient de 
eerste meter van de afsluiting, bekeken vanaf de Kerkhovenakker laan A uitgevoerd te worden met een 
hoogte van maximaal 0,75 meter. De rest van de afsluiting kan wel onder de gevraagde afmetingen 
uitgevoerd worden. 
- 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.  

23. OMV2019/284 - Omgevingsvergunning – Brugstraat 63 - Toepassing wijzigingslus 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het tweede wijzigingsverzoek. Er zal een derde 
maal advies gevraagd worden aan de adviesinstanties. 

24. OMV2019/72 - Omgevingsvergunning - Boudewijnstraat 15/15A - Aktename intrekking 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de intrekking van OMV2019/72 met aanvrager 
VOTRAC NV gevestigd te Boudewijnstraat 16 te 2960 Brecht voor de uitbreiding van de bestaande inrichting 
voor opslag en herstelling van voertuigen, terreinaanleg, en de regularisatie van vrijstaande en 
aangebouwde constructies op nr 40y en 40z in Boudewijnstraat 15, 15A en 16 te Brecht, kadasternummer 
(afd. 4) sectie E 38 S, (afd. 4) sectie E 40 Z en (afd. 4) sectie E 40 Y. 

omgevingsmeldingen 

25. OMV2019/366 - Omgevingsmelding - Bosbesdreef 19 - Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
gastank inrichting gelegen te 2960 Brecht, Bosbesdreef 19, kadasternummer (afd. 1) sectie M 32 V6. 
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Artikel 2  
Er wordt akte genomen voor onbepaalde duur. 
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. 

26. OMV2019/367 - Omgevingsmelding - Pothoek zn - Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
hoogspanningscabine inrichting gelegen te 2960 Brecht, Pothoek zn, kadasternummer (afd. 4) sectie D 138 
G aan Fluvius System Operator wonende/gevestigd te Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout.  
Artikel 2  
Er wordt akte genomen voor onbepaalde duur.  
Artikel 3 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd.  

27. OMV2019/370 - Melding van overdracht - Henxbroekweg A1 - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding van overdracht afgeleverd door 
de deputatie op 7 november 2019 inzake de melding van overdracht van een vergunde inrichting ingediend 
tot overname van een varkensbedrijf voorheen vergund. 

stedenbouwkundige attesten 

28. SA2019/20 - Stedenbouwkundig attest - Veldstraat ZN - Voorwaardelijk positief 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een stedenbouwkundig attest afgeleverd voor bouwen van een vrijstaande woning in Veldstraat ZN 
te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 806 L, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- De algemene richtlijnen voor vrijstaande eengezinswoningen dienen gevolgd te worden (zie bijlage) 
- In de zone voor bijgebouwen worden er enkel bergplaatsen en hokken toegelaten. 
- Max 5% van het perceel mag verhard worden met uitzondering van verhardingen voor opritten en 
toegangen tot de woning en garage. 
- Max 50% van de voortuin mag verhard worden in functie van toegangen en parkeren. De overige 50% van 
de voortuin dient als groene ruimte ingericht te worden. 
- Verhardingen dienen zoveel mogelijk uitgevoerd te worden in waterdoorlatende materialen met een 
waterdoorlatende fundering. Bij het gebruik van niet waterdoorlatende materialen dient het hemelwater dat 
op deze verharding valt af te vloeien naar een aanpalende groenstrook op eigen terrein. 
- Opritten langer dan 20m dienen vanaf de achtergevelbouwlijn uitgevoerd te worden met waterdoorlatende 
verhardingen en een maximale breedte van 2,5m. 
- Grasdals worden gezien als waterdoorlatende verharding en niet als groene ruimte: 
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29. SA2019/33 - Stedenbouwkundig attest - Appelvinklaan ZN - Voorwaardelijk positief 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een stedenbouwkundig attest afgeleverd voor bouwen van een vrijstaande woning op het perceel 
bouwgrond Appelvinklaan ZN te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie B 225 C 3, mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden- De algemene richtlijnen voor vrijstaande eengezinswoningen dienen gevolgd te 
worden. 
- De voorgevelbouwlijn dient op minimaal 6 meter uit de rooilijn én minimaal 12 meter uit de wegas voorzien 
te worden. 
- Bij een eventuele toekomstige omgevingsvergunningsaanvraag dienen alle aanwezige bomen, hagen en 
grachten aangegeven te worden op het inplantingsplan. 
- Indien er bomen te rooien zijn dient er een bomenplan bij de omgevingsvergunningsaanvraag te zitten met 
vermelding van hun omtrek op hoogte van 1 meter en hun soort. Wanneer er sprake is van een 
vegetatiewijziging, dient dit luik mee deel uit te maken van een eventuele omgevingsvergunningsaanvraag. 
- Max 5% van het perceel mag verhard worden met uitzondering van verhardingen voor opritten en 
toegangen tot de woning en garage. 
- Max 50% van de voortuin mag verhard worden in functie van toegangen en parkeren. De overige 50% van 
de voortuin dient als groene ruimte ingericht te worden. 
- Verhardingen dienen zoveel mogelijk uitgevoerd te worden in waterdoorlatende materialen met een 
waterdoorlatende fundering. Bij het gebruik van niet waterdoorlatende materialen dient het hemelwater dat 
op deze verharding valt af te vloeien naar een aanpalende groenstrook op eigen terrein. 
- Opritten langer dan 20m dienen vanaf de achtergevelbouwlijn uitgevoerd te worden met waterdoorlatende 
verhardingen en een maximale breedte van 2,5m. 
- Grasdals worden gezien als waterdoorlatende verharding en niet als groene ruimte. 

30. SA2019/35 - Stedenbouwkundige attest - Bosbesdreef/Kempendreef ZN - Voorwaardelijk 
positief 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een stedenbouwkundig attest afgeleverd aan GEO bvba, met als contactadres Buizelstraat 22 te 
2320 Hoogstraten voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning op een perceel gelegen aan de 
Kempendreef en de Bosbeslaan te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie A 329 P14, mits voldaan wordt 
aan volgende voorwaarden 
- De voorschriften van het BPA Recreatief Woongebied dienen strikt nageleefd te worden: 
- hoofdgebouw: maximale grondoppervlakte van 80m², bijgebouw (al dan niet aangebouwd) een maximale 
binnenoppervlakte van 20m² 
- kroonlijsthoogte max. 3,5 meter, nokhoogte max. 7,50 meter, dakhellingsgraad tussen de 5°-60°, geen 
dakuitbouwen toegestaan. 
- inplanting minimum 3 meter van de zijdelingse perceelsgrenzen blijven en minstens 6 meter van de grens 
met het openbaar domein. 
- Er mag maximaal 5 % van het perceel worden verhard voor de aanleg van terrassen en paden (strikt 
noodzakelijke opritten en toegangen tot de woning niet inbegrepen). Verhardingen worden uitgevoerd in 
kleinschalige, waterdoorlatende materialen zoals klinkers, betonstraatstenen, dolomiet. .. Terrassen en 
paden moeten binnen de bouwzone worden aangelegd. Enkel de oprit mag in de bouwvrije zone worden 
aangelegd. 
- De niet verharde delen worden aangelegd en onderhouden als groene zone waarbij het behoud van het 
bestaande bomenbestand voorop staat. Bij de aanleg van de groene zone wordt min. 75 % van het perceel 
aangeplant met streekeigen bomen en struiken 
- Bij de omgevingsvergunningsaanvraag dient in de mate van het mogelijke bij de inplanting van de 
gebouwen zoveel mogelijk van de oorspronkelijke begroeiing, (grove dennen) behouden te blijven. Een 
bomenplan met aanduiding van de aanwezige en te kappen bomen (stamomtrek vermelden bij de te kappen 
bomen) dient bij de omgevingsvergunningsaanvraag aanwezig te zijn. Indien van toepassing dient ook een 
boscompensatieformulier mee ingediend te worden. 
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integrale veiligheid 

31. Integrale veiligheid – fuif te Brecht, Kraaienhorst – chiro Sint-Lenaarts op 8 februari 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan chiro Sint-Lenaarts om 
een jeugdfuif in te richten op zaterdag 8 februari 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 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de organisatoren, de lokale politie en de brandweer. 

32. Integrale veiligheid – Galabals te Brecht, Ontspanningslaan 2 – Royal Antwerp Hockey Club 
op 14 en 15 februari 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan RAHC om galabals in te 
richten te Brecht, Ondernemingslaan 2.  
De vereniging dient aan de voorwaarden van het gemeentelijk reglement op evenementen te voldoen.  
Voor het galabal voor kinderen op 15 februari 2020 gelden de volgende beperkingen op geluidsnormen:  
Kindnorm <= 90 dbA LAeq,15 min (toetsingswaarde 97 dbA LAeq,15min) 
Hierbij wordt bedoeld alle kinder- en familieactiviteiten waar veel jonge kinderen het doelpubliek zijn. Het 
betreft een afwijking op de geluidsnorm, toelating muziekevenement categorie 2 met een norm van 
maximaal 90 dbA LAeq,15 min (toetsingswaarde 97 dbA).  
Op vrijdag 14 februari 2020 wordt afwijking van de geluidsnorm 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 
De meetrapporten van elke dag moeten ten laatste een week na het evenement aangeleverd worden bij de 
gemeentelijke milieudienst.  
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Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de organisatoren, de lokale politie en de aanvragers.  

33. Integrale veiligheid – All Car Club meeting met foodtrucks, domein de Merel op 5 juli 2020 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan All Car Club Brecht om 
een meeting met foodtrucks in te richten op zondag 5 juli 2020 op domein de Merel te Brecht.  
Voor de inrichting van dit evenement dient aan de voorwaarden van het gemeentelijk reglement op 
evenementen voldaan te worden.  
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. 

mobiliteit 

34. 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 donderdag 5 december 2019 tot en met vrijdag 6 december 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Van Bavellaan 64: plaatsen van container en kraan 
– afsluiten rijbaan voor het kappen van bomen 
- De aanvrager om tussen woensdag 4 december 2019 en vrijdag 6 december 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Kattenhoflaan 
t.h.v. huisnr. 80 – DWA aansluiten op riolering onder fietspad -  inname fietspad – fietssluis op de rijbaan 
- De aanvrager om op vrijdag 27 december 2019 en zaterdag 28 december 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Handelslei thv huisnr. 30 – parkeerverbod voor 
verhuiswagen en vrachtwagen voor levering meubels - plaatsen van vrachtwagen voor levering meubels op 
fiets- en voetpad 
- De aanvrager om van 14 december 2019 tot en met 15 december 2019 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Processieweg t.h.v. huisnr. 33 – parkeerverbod voor 
het plaatsen van verhuiswagen 
- De aanvrager om op zaterdag 14 december 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Leerlooiersweg t.h.v. huisnr. 17/1v1 - parkeerverbod voor het plaatsen van verhuiswagen 
- De aanvrager om op zaterdag 14 december 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Brugstraat t.h.v. huisnr. 92 : parkeerverbod voor verhuiswagen 
- De aanvrager om vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Gert Van Riel, technische dienst gemeente 
Brecht in de ganse gemeente Brecht – groenonderhoud, LDE, grachten, milieu & duurzaamheid 
- De aanvrager om op vrijdag 6 december 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van gemeente Brecht te Brecht, Gemeenteplaats t.h.v. Van Ballaert – parkeerverbod 
voor plaatsen kerstboom 
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- De aanvrager om op donderdag 23 januari 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Vaartstraat thv huisnr. 171 - plaatsen van verhuiswagen op voet- en fietspad of op de 
rijbaan 
- De aanvrager om tussen woensdag 11 december 2019 en vrijdag 20 december 2019 ( 1 à 2 werkdagen in 
deze periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa 
Hidrorio te Brecht, Dremelheidebaan t.h.v. huisnr. 4 – DWA en RWA koppelen en aansluiten op inspectieput 
– afsluiten rijbaan met omleiding 
- De aanvrager om op dinsdag 10 december 2019 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van A & B Kantoor te Brecht, Gemeenteplaats t.h.v. huisnr. 31 – inname voet- en 
fietspad en deel van het plein voor dakwerken en plaatsen camionette 

35. Tijdelijk politiereglement - Kerstdrink  – Cambeenboslaan E op 20 december 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       op vrijdag 20 december 2019 tussen 19.00 uur en 00.00 uur al het verkeer te verbieden in de 
Cambeenboslaan E. 
-       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. 

36. Tijdelijk politiereglement - Winter Bar Jawadde Events - Sint-Lenaarts – parking 
Dorpsstraat/Tuinwijk op 27 december 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       Van donderdag 26 december 2019 om 18.00 uur tot zaterdag 28 december 2019 om 08.00 uur 
parkeerverbod in te voeren op de parking gelegen op de hoek Dorpsstraat – Tuinwijk. Het verkeer van 
voertuigen is er eveneens verboden. 
-       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. 

37. Mobiliteit - Stef Van Looveren - taxi 0014 - Vergunning 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
Stef Van Looveren 
Maatschappelijke zetel: Wuustwezelsteenweg 2B, 2960 Brecht 
Ondernemingsnummer:0648767276 
De hierboven genoemde exploitant is vanaf heden en onder de voorwaarden van de hierboven vermelde 
wettelijke bepalingen gemachtigd om: 
- van 10-12-2019 tot en met 09-12-2024 een taxidienst te exploiteren op het grondgebied van de gemeente 
Brecht 
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- één taxi in te zetten met het identificatienummer 0014 
De toepasselijke tarieven zijn: 
Voertuigcategorie alle voertuigen 
TARIEF A - Personen vanuit of naar Brecht 
Opnemingsbedrag: 2,80 euro 
kilometertarief: 2 euro/km 
wachtgeld: 35 euro/uur 
Nachttarief: 2 euro 
TARIEF B - Personen vanuit of naar een dorp buiten Brecht 
Opnemingsbedrag: 5,20 euro 
kilometertarief: 2 euro/km 
wachtgeld: 35 euro/km 
Nachttarief: 2 euro 
TARIEF C - Luchthavenvervoer: Zaventem of Eindhoven 
90 euro per rit 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Stef Van Looveren en de dienst mobiliteit. 

38. Mobiliteit - Stef Van Looveren - taxi 0009 - Stopzetting 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de taxivergunning met herkenningsteken 0009 van 
Stef Van Looveren, maatschappelijke zetel - Wuustwezelsteenweg 2B te 2960 Brecht vanaf heden in te 
trekken. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Stef Van Looveren en de dienst mobiliteit. 

39. Mobiliteit - Manage It Online BV - Stopzetting VVB0044 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist: 
Manage It Online BV 
Maatschappelijke zetel: Groot Veerle 21 B000, 2960 Brecht 
Ondernemingsnummer: 0479808322  
De hierboven genoemde exploitant is vanaf heden en onder de voorwaarden van de hierboven vermelde 
wettelijke bepalingen gemachtigd om 
- één taxi met identificatienummer 0013 niet langer in te zetten als verhuurvoertuig met bestuurder, 
respectievelijk met het herkenningsnummer 0044. 
van 03/09/2019 tot en met 02/09/2024 een taxidienst te exploiteren op het grondgebied van de gemeente 
Brecht 
- één taxi in te zetten met het identificatienummer 0013.  
De toepasselijke minimum tarieven zijn: 
TARIEF A - ritten in Brecht, Sint-Lenaarts 
opnemingsbedrag: 2,95 euro 
Kilometertarief: 2,00 euro/km 
Wachtgeld: 35,00 euro/uur 
Nachttarief: 2,50 euro 
TARIEF B - ritten die niet beginnen en eindigen in Brecht/Sint-Lenaarts 
opnemingsbedrag: 7,95 euro 
kilometertarief: 2,80 euro/km 
wachtgeld: 35,00 euro per uur 
Nachttarief: 2,50 euro 
TARIEF C - bestelde ritten van en naar Zaventem incl. 70 km en 15 minuten wachttijd 
95,00 euro 
TARIEF D - ritten langer dan 100 km heen en 100 km terug 
opnemingsbedrag: 2,95 euro 
kilometertarief: 1,00 euro/km 
wachtgeld: 35,00 euro per uur 
Nachttarief: 2,50 euro 
TARIEF E - bestelde ritten van en naar Eindhoven incl. 80 km en 15 minuten wachttijd 
110,00 euro 
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TARIEF F - bestelde ritten van en naar Schiphol luchthaven incl. 150 km en 15 minuten wachttijd 
220,00 euro 
TARIEF G - bestelde ritten van en naar Charleroi luchthaven 
195,00 euro 
TARIEF H - buiten straal van 10 km uit regio Brecht met maximum afstand van 10 km, extra kilometer euro 
p/k 2,00 
45,00 euro 
Minimum basistarief voor minstens 3 uur: 135 euro 
Extra tarieven:45 euro/uur - 1 euro/km boven 75 km 
Artikel 2 
De vergunning en het inzetten van taxi's als verhuurvoertuig met bestuurder geven aanleiding tot het innen 
van een belasting zoals bepaald in artikel 49 van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie 
van het personenvervoer over de weg. 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Hassan Salehi-Mobarakeh en de financiële dienst. 

40. Mobiliteit - Victor Scheynen - Stopzetting VVB0022 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist : 
Scheynen, Victor 
Maatschappelijke zetel: Houtstraat 128, 2960 Brecht 
Ondernemingsnummer: 0687404752 
onder de voorwaarden van de hierboven vermelde wettelijke bepalingen wordt gemachtigd om het aantal 
verhuurvoertuigen met bestuurder te verlagen met één eenheid met het herkenningsteken 0020. 
Samengevoegd met de bepalingen van de hierboven vermelde collegebesluiten is de hierboven genoemde 
exploitant vanaf heden en onder de voorwaarden van de hierboven vermelde wettelijke bepalingen 
gemachtigd om 
- van 28-06-2015 tot en met 27-06-2020 een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder te 
exploiteren op het grondgebied van de gemeente Brecht; 
één verhuurvoertuig met bestuurder in te zetten met het herkenningsteken 0020. 
De toepasselijke minimum tarieven zijn : 
Minimum basistarief voor minstens 3 uur: 
€ 150 
Extra tarieven: 
Schiphol heen en terug 320 euro 
Charleroi heen en terug 300 euro 
Eindhoven heen en terug 150 euro 
Brussel Zuid heen en terug 200 euro 
Oostende heen en terug 320 euro 
Luik heen en terug 300 euro 
Rotterdam heen en terug 200 euro 
Artikel 2 
De vergunning en het inzetten van taxi's als verhuurvoertuig met bestuurder geven aanleiding tot het innen 
van een belasting zoals bepaald in artikel 49 van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie 
van het personenvervoer over de weg.  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Victor Scheynen. 

lokale economie en landbouw 

41. Verslag marktcommissie 26 november 2019 - Aktename en goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de marktcommissie van 26 
november 2019 en keurt de adviezen goed. 
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de consulent lokale economie en landbouw en de betrokken 
marktkramers. 
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ORGANISATIE EN PERSONEEL 

communicatie 

42. Brecht Borrelt: goedkeuring offertes muziek, PA, mutsen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring dat de groepen Wezz en Usual spelen op 
‘Brecht Borrelt’ voor een bedrag van respectievelijk 700 euro en 490 euro. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring dat LSB Rent, Ondernemerslaan 2, 2960 
Brecht voor het geluidssysteem zorgt tijdens Brecht Borrelt voor een bedrag van 1573 euro inclusief btw. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de aankoop van 50 mutsen bij C & T 
Horse Gear BVBA, Molenstraat 24b, 2960 Brecht voor een bedrag van 474,50 euro exclusief btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 

43. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor discipline 5 (communiciatie) bij 
noodsituaties 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst voor 
discipline 5 (communicatie) bij noodsituatie goed.   

44. Aanpassing gebruikersreglement lichtkranten 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het gebruikersreglement voor de lichtkranten goed met 
ingang van 1 januari 2020. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de communicatiedienst. 

personeel 

45. Vacantverklaring van 0,5 VE administratieve medewerker sportdienst (C1-3)  

46. Vacantverklaring van 0,5 VE administratieve medewerker onthaal (C1-3)  

47. Vacantverklaring van 0,5 VE tijdelijke contractuele functie van arbeider-schoonmaak (E1-3) 
ivv afwezigheid  

48. Aktename van PV van selectieprocedure voor bibliotheekassistent (C1-3) 

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

50. Aanstelling van 0,5 contractuele arbeidster-schoonmaak  

51. Aanstelling voltijdse contractuele consulent omgeving (B1-3) 

52. Tijdelijke aanstelling i.v.v.  

53. Verlenging tijdelijke aanstelling administratieve ondersteuning IKO - 4/38 
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54. Kennisname van vrijwillig ontslag 

FINANCIËN 

55. 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 80 654,74 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 2 843,50 
euro. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

56. Kennisname besluit financieel directeur 3 december 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het besluit van de financieel directeur van 3 
december 2019 betreffende haar afwezigheid op 19-20 december 2019. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

57. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - S.W. 

58. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - T. P. 

59. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - H.T. 

60. Intrekking schrapping van ambtswege uit de bevolkingsregisters D.K.T. (CBS 19/11/2019) 

burgerlijke stand 

61. Concessie begraafplaatsen J.V.L. - Besluit 

62. Verlenging concessie begraafplaatsen HJ-SY - Besluit 

63. Verlenging concessie begraafplaatsen VHP - VM - Besluit 

64. Verlenging concessie begraafplaatsen VOM - Besluit 

65. Verlenging concessie begraafplaatsen VJ - BS - Besluit 

66. Plaatsing grafsteen  J.L. - Besluit 
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MENS - VRIJE TIJD 

67. Verslag sportraad van 27/11/2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag en de uitgebrachte adviezen van 
de sportraad van 27/11/2019. 

cultuur 

68. Busvervoer schoolvoorstellingen voorjaar 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om het busvervoer toe te wijzen aan Verhoeven 
Busreizen. 
Artikel 2 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan de cultuurdienst en aan de financiële dienst. 

erfgoed 

69. Archeologienota ID 13131 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de archeologienota met identificatienummer 
13131 en onderwerp Vooronderzoek Brecht Rommersheide. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst erfgoed voor verdere verwerking. 

sport 

70. Erkenning Brechtse sportverenigingen 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de Brechtse sportverenigingen te erkennen voor 
2020. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de Brechtse sportverenigingen en de gemeentelijke 
uitleendienst. 

71. Goedkeuring subsidieverdeling Brechtse sportverenigingen werkjaar 2018-2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de voorgestelde subsidieverdeling voor 
sportverenigingen 2018-2019 te aanvaarden en uit te keren. 

MENS - BIBLIOTHEEK 

72. Ondertekening overeenkomst 'Mijn leestipper' voor openbare bibliotheken 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de opstart van het project en ondertekent de 
overeenkomst. 
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GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL 

73. Intergemeentelijke samenwerking - Interlokale Vereniging Scholengemeenschap 
basisonderwijs De Voorkempen - Verlenging schooljaren 2020-2026 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft principieel akkoord om de huidige overeenkomst van 
de  scholengemeenschap De Voorkempen, in de vorm van een interlokale vereniging, met zes schooljaren 
te verlengen vanaf 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2026. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen verwijst dit agendapunt ter goedkeuring door naar de 
gemeenteraad in april / mei 2020.  
Het dossier moet na behandeling in het beheerscomité voorgelegd worden aan de schoolraad en het ABOC. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de scholengemeenschap De Voorkempen en aan de 
directie van GBS Brecht. 

EREDIENSTEN 

74. Toelage - Kerkfabriek O.L.V. Lourdes - Elektriciteitswerken deel 2 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de betaling van de factuur van VS 
Renovations bvba voor een bedrag van 1 082,95 euro incl. 21% btw. 
Artikel 2 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan de kerkfabriek van O.L.V. van Lourdes en de dienst financiën. 

75. Kerkfabriek O.L.V. van Lourdes - Budgetwijziging 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de budgetwijziging 2019 van Kerkfabriek 
O.L.V. van Lourdes. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


