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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 30 december 2019 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Hoek Ploegsedijk: paaltjes staan in de weg voor tractors: Paaltjes moeten minstens 1 meter achteruit, wel 
voor de kolk.  Binnenhoek aanvullen met steenslag om te vermijden dat tractors/vrachtwagens wegzakken. 
- Voor woonzorgcentrum aan kunstwerk: naamplaatje op paal, paal uitgetrokken: herstellen.  Doorgeven aan 
TD OCMW. 
- Omgeving rond kerk Sint Michiel: hondenpoep - doorgeven aan Werminval 
- Padje achter de nieuw aangelegde parking: sporen ingereden door werken, slecht berijdbaar door 
rolstoelen.  Wanneer wordt dit werk voorlopig opgeleverd?  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

omgevingsvergunningen 

3. OMV2019/387 - Omgevingsvergunning - Esdoornlaan 9 - Openbaar onderzoek 

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

4. OMV2019/310 - Omgevingsvergunning - Eikenlei 37 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het inrichten van een groepspraktijk, de 
aanleg van parkeerplaatsen, het plaatsen van publiciteitsvoorzieningen en het rooien van een boom op 
openbaar domein in Eikenlei 37 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 119 K2, mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden: 
- Er dient een fietsenrek met min. 5 fietsstalplaatsen voorzien te worden 
- De eventuele kosten voor het verwijderen/verplaatsen van de verkeersborden en de boom op het openbaar 
domein zijn ten lasten van de uitbaters van de praktijk. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap Infrastructuur - Wegen en Verkeer 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 Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
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- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- 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” 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be 

5. OMV2019/259 - Omgevingsvergunning - Kerklei 35, 37 en 39 - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor het bouwen van een 
meergezinswoning met bijgebouw en ondergrondse parkeerplaatsen, het rooien van 8 bomen in Kerklei 35, 
37 en 39 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 214 K2, (afd. 5) sectie A 214 P, (afd. 5) sectie A 217 L, 
(afd. 5) sectie A 219 N en (afd. 5) sectie A 219 K. 

6. OMV2019/268 - Omgevingsvergunning - Legeheideweg 13 - Aktename besluit Deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de Deputatie van 19 
december 2019. 

7. OMV2019/272 - Omgevingsvergunning - Veldstraat 138A - Aktename besluit deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de Deputatie van 12 
december 2019. 

omgevingsmeldingen 

8. OMV2019/398 - Omgevingsmelding - Gloriantdreef 17 - Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
bronbemaling bij bouwwerken inrichting gelegen te 2960 Brecht, Gloriantdreef 17, kadasternummer (afd. 1) 
sectie A 329 R7.  
Artikel 2 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
bijzondere voorwaarden: 
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Bronbemaling, droogzuiging van bouwputten/werven en drainering:  
(Het is verboden een bronbemaling te exploiteren als die geheel of gedeeltelijk is gelegen in een 
beschermingszone van het type I of II van grondwaterwinningen, bestemd voor de openbare 
watervoorziening.) 
-De droogzuiging moet voldoen aan art 5.53.3.1 van vlarem II.  
-Ingezet moet worden op retourbemaling. d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
een infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer.  
-Bij droogte moet het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik. 
-Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan lozing op de openbare riolering, met een verbod 
op lozing in de vuilwaterafvoer (DWA) indien gescheiden regenwaterafvoer  (RWA) aanwezig, én maximaal 
tot 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de riolering als je hiervoor een 
schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.)  
-De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
-Het grondwater dat onttrokken wordt bij de draineringen alsook bij de bronbemalingen moet, in zoverre dit 
met toepassing van de beste beschikbare technieken mogelijk is, nuttig worden gebruikt. 
-Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht 
retourbemaling, afvoer naar de beek of riolering. 
-De exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet).  
-Groenschade :  
 Schade ten aanzien van waardevolle bomen in de omgeving dient vermeden te worden. 
 Indien mogelijk enkel droogzuiging buiten droogte en zomerperiode en/of toepassing van retourbemaling  
 (vb druppelbevloeiing bomen, afvoer buiten onttrekkingszone). 
 Langdurige droogzuiging tussen de groei (apri-nov) dient vermeden te worden.  
-Geluidsoverlast: 
-De nodige maatregelen dienen genomen te worden om hinder (geluid, trillingen, …) te voorkomen. De 
pomp moet aangepast zijn aan de best beschikbare technieken en het omgevingsgeluid. In woongebieden 
worden bij voorkeur uitsluitend geluidsarme pompen gebruikt.  
-De aanvrager verduidelijkt hoe de retourbemaling zal verlopen, voor aanvang van de bemaling. 
Bij aanvang van de bemaling maakt de aanvrager de stand van de debietmeter over aan 
omgeving@brecht.be  

buurtwegen 

9. Gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 123 en voetweg nr. 154 - Kerkstraat 46-48 - 
Bekendmaking organisatie openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert een openbaar onderzoek voor de gedeeltelijke 
afschaffing van buurtweg nr. 123 en voetweg nr. 154 op de percelen 198/P, 198/R, 198/S, 200/A en 207/K, 
gelegen Kerkstraat 46-48 te 2960 Brecht, dat zal plaatsvinden van woensdag 15 januari 2020 tot en met 
maandag 17 februari 2020.  
Artikel 2 
Het dossier en eventuele ingediende bezwaarschriften zullen binnen de 60 dagen na het einde van het 
openbaar onderzoek ter definitieve vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 

mobiliteit 

10. Signalisatievergunningen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor het plaatsen van signalisatie op de 
openbare weg aan: 
- De aanvrager om op zaterdag 4 januari 2020  signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Brugstraat thv huisnr. 204 – parkeerverbod voor het plaatsen van verhuiswagen. 
- De aanvrager om op zaterdag 4 januari 2020  signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Sint-Job-in-‘t-Goor, Kerklei t.h.v. huisnr. 56A - parkeerverbod voor plaatsen van verhuiswagen. 
- De aanvrager om van 6 januari 2020 tot en met 30 januari 2020  signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Vijfhoeklaan t.h.v. huisnr.7: plaatsen van container 
in de berm en deels op de rijbaan. 
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11. Tijdelijk politiereglement - After X-mas drink - Van De Reydtlaan op 1 februari 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       van zaterdag 1 februari 2020 om 15.00 uur tot zondag 2 februari 2020 om 04.00 uur al het verkeer te 
verbieden in de Van De Reydtlaan tussen de Hogeheidelaan en Hoge Meerheuvel. 
-       Een passende omleiding wordt voorzien. 
-       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. 

12. Tijdelijk politiereglement - Aspibal - Kraaienhorst op 8 februari 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       van zaterdag 9 februari 2019 om 18.00 uur tot zondag 10 februari 2019 om 04.00 uur in de 
Kraaienhorst tussen de Mallebaan en het Groot Veerle eenrichtingsverkeer in te voeren met de toegelaten 
richting van de Mallebaan naar het Groot Veerle. 
-       Gedurende dezelfde periode zal het stilstaan en parkeren van voertuigen op de gelijkgrondse bermen 
verboden zijn in het gedeelte van de Kraaienhorst dat gelegen is tussen de Mallebaan en het Groot Veerle. 
-       De maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten en fietsers en 
bromfietsen klasse A.  
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. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

13. Klachtenbehandeling - Rapport september 2019 tot en met december 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het rapport van klachtenbehandeling (in 
bijlage), voor de maanden september 2019 tot en met december 2019. 

14. Offerte Nieuwjaarsreceptie 2020 - Catering eten + dranken - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de prijsofferte van Molenhof 
(Molenstraat 24b, 2960 Brecht)voor de nieuwjaarsreceptie van dinsdag 21 januari 2020, met een bedrag 
van 4 850 euro (incl. hapjes, btw, bediening hapjes + drank) voor een 400 genodigden. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de prijsofferte van Pop-up OC 't 
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Centrum (Dorpsstraat 73, 2960 Sint-Lenaarts) voor de nieuwjaarsreceptie van dinsdag 21 januari 2020, met 
een bedrag van 3 640 euro (incl. drank, tappen van drank en btw) voor een 400 genodigden. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 

15. Bijkomende punten gemeenteraad 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de bijkomende punten voor de gemeenteraad. 

personeel 

16. Aktename van PV van aanwervingsprocedure voor expert ICT (A1a-A3a) 

FINANCIËN 

17. 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 2 514,66 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

MENS - BURGERZAKEN 

burgerlijke stand 

18. Concessie begraafplaatsen  H.M. - Besluit 

  
 

 
Els Eelen Sven Deckers 
Algemeen Directeur wnd. Burgemeester 
 


