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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 14 januari 2020 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Via de directeur van de Sint-Michielschool: Dit schooljaar gaat het vijfde en zesde leerjaar van de Sint-
Michielschool naar jaarlijkse gewoonte op meerdaagse naar Spa. Bestaat de mogelijkheid weer om de 
bagage vanuit de technische dienst ter plaatse te Brecht. Standpunt: OK 
   °dinsdag 23 juni 2020: Bagage ophalen op school vanaf 08.00 uur. 
   °vrijdag 26 juni 2020: Bagage terugbrengen op school tegen 15.00 uur. 
   °adres: Domaine de Mambaye (Rue de Barisart 291, 4900 Spa, 087 79 20 50) 
- Via F. Van Looveren: Aanplanting omgeving jeugdhuis Sint-Lenaarts. Standpunt: 
* Welke mogelijkheden zijn er op deze site om een parkeerverbod (+ 5,0 ton - kippenkraam moet kunnen 
blijven staan. Kan dit zoals tonnagebeperking in Brecht centrum en Doprsstraat Sint Lenaarts?) te voorzien 
(vrachtwagens, autocars,...)? Navragen op dienst mobiliteit. Geen stationeerverbod voorzien. 
Politiereglement opmaken. 
* Verharding: aanleg dolomiet zoals voorzien, mag uitgevoerd worden (naast duivenlokaal, richting KLJ, rond 
de boom). 
* Plaatsing van een wegneembaar paaltje net voorbij inkom van duivenlokaal? Bevragen bij duivenclub, 
jeugdhuis, KLJ, judo - Gert vraagt aan dienst VT om een uitnodiging op te maken en te verzenden. Datum 
afstemmen met Daan en Sven en datum aan iedereen van CBS laten weten.  
- Via D. De Veuster: Bespreken problematiek Rommersven - Standpunt: ondersteuning vanuit TD, maximum 
3 keer per jaar: plaatsing en afvoer container. Daan koppelt dit terug aan de aanvragers. 
- Via D. De Veuster: Bespreken rioleringen Platanendreef - Standpunt: nieuwe inspectie opvragen bij Pidpa, 
inclusief de huisaansluitingen. Indien dit niet kan, aan Pidpa vragen wat de mogelijkheden zijn. Dan kan 
ingeschat worden hoe dringend er maatregelen nodig zijn. We moeten gaan naar een definitieve oplossing. 
Dit dossier kan gekoppeld worden aan dossier van Lochtenbergplein (als er niet eerder maatregelen nodig 
zijn).  
- Via D. De Veuster: Bespreken paaltjes Ploegsedijk - Standpunt: aangezien Van Roey de paaltjes niet doet 
(tenzij tegen betaling), wordt de verplaatsing door onze eigen diensten gedaan. Dit mag in de planning 
opgenomen worden.  
- Onteigeningen Kloosterstraat - stand van zaken opvragen 
- vrachtwagenparking - parking is nog niet operationeel. Slagboom is al geplaatst, maar er moeten nog 
keuringen gebeuren. 6/2 wordt keuring geplaatst. Nadien doet Eandis de aansluiting. Tegen 1/3 zou het 
operationeel kunnen zijn.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

groendienst 

3. Kapvergunning Scherpenbergstraat 25 

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

4. Kapvergunning Voetbooglaan 17 

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

5. Kapvergunning Veenlaan 15 

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

wegendienst 

6. 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: 
- Proximus, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel voor werken te Eester 19, 2960 Brecht volgens dossier 
JMS/443651/N0001 op voorwaarde dat men toelating krijgt van Agentschap Wegen en Verkeer voor 
de uitvoering van de werken. 
- Telenet, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen voor werken te Dennenbosdreef 20, 2960 Brecht volgens 
dossier 25045395. 
- Telenet, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen voor werken te Ringlaan 17, 2960 Brecht volgens dossier 
25045508. 
- Fluvius, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout voor werken te Brugstraat 190, 2960 Brecht volgens 
dossier LVN\1903738. 
- Fluvius, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout voor werken in de Houtstraat, 2960 Brecht volgens 
dossier 335527. 
- Pidpa, Vierselse baan 5, 2280 Grobbendonk voor werken in de Veldstraat 128A, 2960 Brecht volgens 
dossier D-25-466 op voorwaarde dat de kosten door Pidpa gedragen worden. 

7. Weg- en rioleringswerken Eendrachtstraat - Verslag ontwerpvergadering d.d. 8 januari 2020 - 
Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de ontwerpvergadering van 8 
januari 2020 m.b.t. de weg- en rioleringswerken in de Eendrachtstraat. 

gebouwen 

8. Bouw nieuw technisch centrum - Verslagen coördinatievergadering DJB-architecten nr. 12 
(d.d. 13 december 2019) en nr. 13 (d.d. 20 december 2019) - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van verslagen nr. 12 (d.d. 13 december 2019) en 
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nr. 13 (d.d. 20 december 2019) van de coördinatievergadering over de bouw van het nieuw technisch 
centrum voor de dienst infrastructuur van de gemeente Brecht.  

9. Bouw nieuw technisch centrum - Verslag coördinatievergadering DJB-architecten nr. 14 (d.d. 
15 januari 2020) - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van verslag nr. 14 (d.d. 15 januari 2020) van de 
coördinatievergadering over de bouw van het nieuw technisch centrum voor de dienst infrastructuur van de 
gemeente Brecht.  

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen 

10. Kapmachtiging - Bergsebaan 77-85 - 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 77 - 85, 
perceel afdeling 5, sectie A, kadasternummers 181W, 181B2, 181A2, 181Z. 

11. Kapmachtiging - De Gauw 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 De Gauw zn, perceel 
afdeling 5, sectie B , kadasternummers 229V. 

12. Kapmachtiging - Eester 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 Eester zn, perceel 
afdeling 4, sectie C , kadasternummers 69N. 

13. Splitsing - Eester 9, Langbos ZN en Groenstraat ZN - Deels goedkeuring, deels weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de schenking van de percelen 
Groenstraat ZN, afdeling 4, sectie D 300F en 298B en Langsbos ZN, afdeling 4, Sectie C, 116C, 111C, 116E 
en 116D. 
Het college van burgemeester en schepenen weigert goedkeuring aan de splitsing van het perceel Eester 9, 
afdeling 4, sectie C 130 C. Bedrijfswoningen in agrarische gebied mogen niet afgesplitst worden van de 
bedrijfsgebouwen van het aanwezige landbouwbedrijf om de verder versnippering van het agrarisch gebied 
tegen te gaan en zonevreemde woningen te voorkomen.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt afgeleverd aan notaris Vermander & Dewitte, Gemeentepark 17 te 
Wuustwezel. 

14. SV2012/334 - Stedenbouwkundige vergunning - Inname standpunt en hoorzitting 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen bevestigt naar aanleiding van dit beroep uitdrukkelijk het 
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vroeger ingenomen standpunt. 
Artikel 2 
Het bestuur beslist om zich niet te laten vertegenwoordigen op deze zitting. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provincie en de dienst ruimtelijke ontwikkeling. 

algemeen - milieu 

15. Monitoring oppervlaktewater 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de resultaten van de wateronderzoeken 
uitgevoerd in 2019. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om de monitoring op oppervlaktewater verder te 
zetten in 2020. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst infrastructuur en Pidpa. 

vergunningsregister 

16. GC2019/84 - Vergunningenregister - Meidoornlaan 11 - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De woning onder schilddak en het bijgebouw onder zadeldak linksachter de woning gelegen 
te  Meidoornlaan 11 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 2 B26) worden in het vergunningenregister 
opgenomen als geacht vergund. De aanbouw met golfplaten aan het bijgebouw en het tuinhuis rechtsachter 
de woning worden niet opgenomen in het vergunningenregister als geacht vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan het departement Omgeving. 

omgevingsvergunningen 

17. OMV2019/401 - Omgevingsvergunning - de Catersplein zn - Openbaar onderzoek 

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

18. OMV2019/258 - Omgevingsvergunning - Luyckstraat 10 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor renoveren van een bestaande 
kippenstal met functiewijziging tot louter opslag in Luyckstraat 10 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie 
D 10 Z en (afd. 3) sectie D 10 Y, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Departement Landbouw en Visserij dienen strikt 
nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
- In de constructie zijn geen productie- of verwerkingsprocessen toegelaten; 
- In de constructie kan geen maatschappelijke zetel van een bedrijf worden gevestigd; 
- Het betreft louter passieve opslag; de mobiliteitsbewegingen dienen beperkt te blijven (langurige opslag) 
- Er worden geen bouwtechnische werken aan de stal uitgevoerd. 
 - De voorwaarden opgenomen in het advies van Brandweer 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. 
- 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. 
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- 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. 

19. OMV2019/295 - Omgevingsvergunning - Vaartstraat 75 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor verbouwen en uitbreiden van een 
eengezinswoning, het plaatsen van een bijgebouw en de aanleg van verhardingen na sloop van de 
bestaande aanbouw en bijgebouwen in Vaartstraat 75 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 391 G, 
mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- Alle eventuele vrijblijvende geveldelen diene afgewerkt te worden met duurzaam en esthetisch verantwoord 
materiaal (geen onafgewerkte situaties zoals snelbouwsteen) 
- 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 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: 
-Afkoppeling hemelwater en 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) dient het betreffende gebouw reglementair te worden aangesloten 
op de bestaande riolering (als dat nog niet zou zijn uitgevoerd). 
-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 hemelwaterinfiltratiesysteem als volgt:  
• Vrijstelling hemelwaterrecuperatiesysteem. 
• 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 3,07 m2 en inhoud van 1.917,75 liter. Deze installatie maakt het insijpelen 
van het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-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 
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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). 
- 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. 
- Eventuele betwistingen omtrent het al dan niet bestaan van zakelijke rechten op een perceel, mandeligheid 
van scheimuren, de erfdienstbaarheid en het recht van overgang, de interpretatie en de omvang ervan, de 
regelgeving "lichten en zichten", behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de burgerlijke rechtbanken. De 
omgevingsvergunning heeft een zakelijk karakter en worden verleend onder voorbehoud van de op het 
onroerend goed betrokken burgerlijke rechten. 
Artikel 78 Omgevingsvergunningsdecreet stelt: "§ 1. De omgevingsvergunning heeft een zakelijk karakter. 
Ze wordt verleend onder voorbehoud van de burgerlijke rechten die betrekking hebben op het onroerend 
goed". 
- 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. 

20. OMV2019/335 - Omgevingsvergunning - Gemeenteplaats 27 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor de regulariseren van een café met 
woongelegenheid, het plaatsen van een berging en het aanleggen van verhardingen in Gemeenteplaats 27 
te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 482 G, (afd. 3) sectie D 484 R, (afd. 3) sectie D 484 W en (afd. 
3) sectie D 484 V, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:   
- De terrassen dienen zich op minstens 1.90 meter uit de perceelsgrens te bevinden: 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. Betwistingen 
omtrent het al dan niet bestaan van zakelijke rechten op een perceel, de erfdienstbaarheid en het recht van 
overgang, de interpretatie en de omvang ervan, de regelgeving "lichten en zichten", behoren tot de 
uitsluitende bevoegdheid van de burgerlijke rechtbanken. Vergunningen hebben een zakelijk karakter en 
worden verleend onder voorbehoud van de op het onroerend goed betrokken burgerlijke rechten. 
- Alle eventueel vrijblijvende geveldelen dienen afgewerkt te worden met duurzaam en esthetisch verantwoord 
gevelmateriaal, bv. gevelsteen, leien (geen snelbouwsteen) 
- 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. 
Vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen: 
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat conform de richtlijnen: In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal 
gebied of collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in 
dat geval wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, 
het grijs water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min 15.000 l (woning 5000 l + 
horeca 10.000 l) voorzien van nuttig hergebruik (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 8,96 m2 en inhoud van 5.600 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. 
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-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Grachten: Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
-Aanleg verhardingen: De verhardingen dienen zoveel mogelijk met waterdoorlatende materialen in 
combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag aangelegd te worden om maximaal infiltratie van 
hemelwater ter plaatse mogelijk te maken. Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra 
watermaatregelen zoals infiltratieverplichtingen 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). 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- De bouwpromotor of initiatiefnemer heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd 
door de distributienetbeheerder Iveka voor elektriciteit en gas , inzake distributie van elektriciteit en gas naar 
en in appartementsgebouwen strikt na te leven. Kopie van deze reglementen wordt in bijlage toegevoegd. 
Deze teksten zijn eveneens raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via 
www.iveka.be. 
- 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 
 
 

http://www.toegankelijkgebouw.be/


9 

21. OMV2019/343 - Omgevingsvergunning - Tilburgbaan 103 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het slopen van een woning, het 
bouwen van een vrijstaande woning, de aanleg van verharding, het rooien van 2 eiken en het vernieuwen 
van een grachtoverwelving  te Tilburgbaan 103, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 68, mits 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- er mag maximaal 5% van de perceelsoppervlakte ingenomen worden door niet strikt noodzakelijke 
verharding.  De resterende hoeveelheid niet strikt noodzakelijke verharding mag niet uitgevoerd 
worden. 
- er dienen 9 inheemse hoogstambomen aangeplant te worden in overeenstemming met het 
ingediende plan en het advies van de groendienst. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Dienst Wegen dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-
rioleringsbeheer.  
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat conform de richtlijnen: In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal 
gebied of collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in 
dat geval wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, 
het grijs water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (woningen: put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-spoelingen 
gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan) met een noodoverloop naar een 
infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk conform 
de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
De hemelwaterafvoer van het bijgebouw dient mee te worden aangesloten op de regenwaterput. 
• 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 3,79 m2 en inhoud van 2.367,5 liter. Deze installatie maakt het insijpelen van 
het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-De overwelving van de baangracht wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de geldende 
gemeentelijke verordening inzake het overwelven van baangrachten en conform het advies van de 
Wegendienst en/of rioolbeheerder Pidpa. 
-Grachten: Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
-Aanleg verhardingen: De verhardingen dienen zoveel mogelijk met waterdoorlatende materialen in 
combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag aangelegd te worden om maximaal infiltratie van 
hemelwater ter plaatse mogelijk te maken. Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra 
watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van toepassing. Enkele voorbeelden  
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° 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.  
-Bronbemaling: droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van de werken een droogzuiging 
noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1).  
Ingezet moet worden op retourbemaling, d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
een infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer.  
Bij droogte moet het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik. 
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste alternatief: lozing op de openbare 
riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de 
riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.)  
Het water mag geen wateroverlast veroorzaken 
Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht afvoer in de 
riolering of beek. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de milieuwetgeving. 
De exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet).  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- 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 
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. 
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22. OMV2019/243 - Omgevingsvergunning - Welkomstraat ZN - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor regularisatie van deels opvullen van een 
poel en verder opvullen van de poel (vegetatie- en reliëfwijziging) dempen van een eutrofe plas en het 
wijzigen van het terreinprofiel in weiland in Welkomstraat ZN te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 
632 M. 

23. OMV2019/322 - Omgevingsvergunning - Cambeenbos laan B 33 - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning voor het bouwen van een bijgebouw en 
het rooien van een naaldboom te Cambeenbos laan B 33, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 
10 D10. 

24. OMV2019/371 - Omgevingsvergunning - Kleiduifschietstand Groot Schietveld - Ongunstig 
advies aan de Deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft ongunstig advies voor Kleitargetschietstand in 
11009A0026/00C000 te Brecht, kadasternummer (afd. ) sectie B 255 B, (afd. 1) sectie A 20 A, (afd. 1) sectie 
A 24 A, (afd. 1) sectie A 25 A en (afd. 1) sectie A 26 C aan ZWARTE DUIF VZW gevestigd te Kapellenboslei 
1 te 2950 Kapellen. 

25. OMV2019/308 - Omgevingsvergunning - Vorsenkwaak 9 - Materiële rechtzetting 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een administratieve rechtzetting gedaan om de correcte gevelafwerking toe te lichten voor het 
dossier OMV2019/308. 
Het betreft een witte crépi. 
Inhoudelijk blijft de collegebeslissing van 30 december 2019 ongewijzigd. 
Artikel 2 
De dienst Ruimtelijke ontwikkeling bezorgt een uittreksel van deze wijziging met de correcte gegevens aan 
de aanvragers en de betreffende adviesinstanties. 

26. OMV2019/245 - Omgevingsvergunning - Paepestraat 1A - Aktename besluit deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de Deputatie van 9 januari 
2020. 

27. OMV2019/354 - Verzoek tot bijstelling voorwaarden - Oostmalsebaan 72A - Uitnodiging POVC 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging op de Provinciale 
Omgevingsvergunningscommissie op dinsdag 28 januari 2020 inzake de omgevingsaanvraag van Igean-
milieu en veiligheid Opdraver, ambtshalve bijstelling milieuvoorwaarden te Oostmalsebaan 72A te Brecht.  
Artikel 2 
Het bestuur beslist om zich niet te laten vertegenwoordigen op de zitting. 
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omgevingsvergunningen voor verkavelen 

28. OMVV 2019/19 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Houtstraat - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden voor 4 loten voor open bebouwing in Houtstraat  te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 260 D, 
(afd. 4) sectie D 260 C, (afd. 4) sectie D 260 E en (afd. 4) sectie D 261, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
- De verlegging van de gracht gebeurt deels op het perceel afdeling 4 sectie D 261 dat geen deel uitmaakt 
van voorliggende aanvraag, maar wel in eigendom is van dezelfde eigenaar. Voorliggende 
verkavelingsvergunning kan enkel de reliëfwijziging goedkeuring op het projectgebied van de 
verkavelingsaanvraag. Voor dit deel van de gracht dat verlegd zal worden, dient er nog een afzonderlijke 
omgevingsvergunning aangevraagd te worden om deze reliëfwijziging te mogen uitvoeren. Deze vergunning 
moet bekomen en uitgevoerd worden vooraleer het verkavelingsattest afgeleverd kan worden. 
- 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. 
Waterrichtlijnen : 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden 
-Gemeenteraadsbesluit 11 juni 2015 houdende reglement voor aanleg rioleringsinfrastructuur in 
ontwikkelingen 
-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 http://www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen). 
GRACHT: 
De nieuwe gracht dient zodanig gedimensioneerd te worden dat deze meer water kan bergen en 
vervoeren dan de oorspronkelijke gracht, hierbij dient de maximale toekomstige verharding en 
bebouwing in rekening te worden gebracht. 
Aanvullende Watermaatregelen 
Toepassing beschermende en compenserende maatregelen met betrekking tot de waterproblematiek 
door: 
1)-Respecteren richtlijnen voor overstromingsveilig bouwen en wonen. 
2)-Adaptief bouwen opnemen in de verkavelingsvoorschriften, hetzij kavelinrichting met aandacht 
voor ruimte voor water, overstromingsvrij bouwen en waterveilig wonen. 
Ontwikkelingsvoorwaarden 
-Bouwen op palen of muren: overstroombare kruipkelder en (collectief) waterbekken, wadi of gracht 
te voorzien ter compensatie van de ingenomen ruimte voor water. 
-Geen ophoging toegestaan. Bij technisch noodzakelijke ophogingen (vb inrit garage – toegang tot 
de woning) voldoende afstand van de buren respecteren en preventieve maatregelen treffen in 
functie van wateroverlast. 
Adaptief bouwen / voorzorgsmaatregelen ifv waterschade 
-het vloerpeil van de gebouwen moet voldoende hoog liggen om overstromingsveilig te zijn - er mag 
geen ruimte voor water verloren gaan, noch in oppervlakte, noch in volume. Indien het perceel deels 
wordt opgehoogd moet de ingenomen ruimte voor water gecompenseerd worden 
-de infiltratievoorziening wordt bovengronds en boven het grondwaterniveau aangelegd 
-er mogen geen afsluitingen worden aangebracht die het perceel afsluiten van water 
-de hemelwaterput moet beschermd worden tegen instromend overstromingswater d.m.v. 
waterdichte en verankerde deksels 
Aanvullende voorwaarden: 
Bouwhoogte 
   -vloerpas 30cm boven straatniveau (= 30cm boven gekend overstromingspeil) 
   -overstroombare kruipkelder 
Terreininrichting 
   -overstroombare tuinzone 
   -geen ophoging toegestaan behoudens de strikt noodzakelijke toegangen 
Verhardingen 
   -enkel waterdoorlatende materialen in combinatie met waterdoorlatende fundering 
De verhardingen dienen met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende 
funderingslaag aangelegd te worden om maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te 
maken. 
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° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, 
houtspaanders of waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze 
betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
Het perceel is gelegen in woongebied met landelijk karakter en heeft een oppervlakte van 2.697 m². Rechts 
op het perceel, bijna op de perceelgrens staan 3 mooie grote inlandse eiken, deze bomen maken deel uit 
van landschapelijke waardevolle bomenrij. Vooraan links van het perceel, tegen de straatkant, staat een 
majestueuze inlandse eik. (zie bijgevoegde foto’s). Deze bomen dienen behouden te blijven. 
De in rood gewijzigde verkavelingsvoorschriften dienen toegepast te worden. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Pidpa Riolering dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van TELENET dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Pidpa drinkwater dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van PROXIMUS dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Eandis System Operator dienen strikt nageleefd te worden 
en maken integraal deel uit van dit advies. 
- alle nutsleidingen, waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, t.v. distributie en telefoon, of 
eventuele aanpassingen aan reeds bestaande nutsleidingen nodig voor de realisatie van deze verkaveling 
zijn volledig ten laste van de verkavelaar. 
- De verkavelaar heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de 
distributienetbeheerder Iveka voor elektriciteit en aardgas, inzake distributie van elektriciteit en gas naar en 
in verkavelingen strikt na te leven. Kopie van deze reglementen wordt in bijlage toegevoegd. Deze teksten 
zijn eveneens raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via www.iveka.be. 
- de passende signalisatie bij hydranten op de waterleiding dient door de verkavelaar geplaatst worden. Voor 
meer informatie kan er contact opgenomen worden met de Brandweer op het nummer 03/313.97.11. 
-  Deze verkavelingsvergunning omvat de omgevingsvergunning voor het verleggen van de gracht op de 
percelen van de verkavelingsaanvraag, nl. kadasternummer (afd. 4) sectie D 260 D, (afd. 4) sectie D 260 C, 
(afd. 4) sectie D 260 E en (afd. 4) sectie D 261. 
- Naleving volgende richtlijnen : 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden 
-Gemeenteraadsbesluit 11 juni 2015 houdende reglement voor aanleg rioleringsinfrastructuur in 
ontwikkelingen 
-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 http://www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen). 
- Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden.  
- bij een mogelijke ophoging van het terrein conform de verkavelingsvoorschriften, moeten de gepaste 
maatregelen genomen worden om schade en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- wanneer voor een lot van de verkaveling is overgegaan tot registratie van de verkoop, de verhuring voor 
meer dan negen jaar, of de vestiging van erfpacht of opstalrecht wordt aan de gemeente een attest 
overgemaakt met het lotnummer, de datum van dergelijke registratie en naam en adres van de koper, 
huurder, houder van opstalrecht of erfpacht.  
- de percelen kunnen niet als bouwgrond verkocht worden en er zullen geen bouwvergunningen verleend 
worden alvorens aan deze voorwaarden voldaan is. 

29. OMVV 2019/21 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Bristerstraat-Lessiusstraat - 
Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden voor 1 lot voor halfopen bebouwing in Bristerstraat-Lessiusstraat zn te Brecht, kadasternummer 
(afd. 3) sectie D 67 R, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
 - De voorschriften van het RUP Brecht centrum en het RUP Nollekens dienen toegepast te worden. Hieraan 
worden volgende voorschriften toegevoegd in het kader van veilig en vlot verkeer: 
-Indien het perceel enkel toegankelijk is via de gewestweg, wordt er slechts 1 toegang van max 4,5 
meter breedte toegelaten. 
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-Ter hoogte van de perceelsgrens dient, behoudens de toegang, een structurele niet-overrijdbare scheiding 
aangebracht te worden door de aangelande. Deze scheiding dient te voldoen aan punt 3 van de algemene 
voorwaarden van het Agentschap Wegen en Verkeer. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van het 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 Pidpa Riolering dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van TELENET dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Pidpa drinkwater dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van PROXIMUS dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Fluvius dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal 
deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
Naleving waterrichtlijnen : 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden 
-Gemeenteraadsbesluit 11 juni 2015 houdende reglement voor aanleg rioleringsinfrastructuur in 
ontwikkelingen  
- alle nutsleidingen, waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, t.v. distributie en telefoon, of 
eventuele aanpassingen aan reeds bestaande nutsleidingen nodig voor de realisatie van deze verkaveling 
zijn volledig ten laste van de verkavelaar. 
- De verkavelaar heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de 
distributienetbeheerder Iveka voor elektriciteit en aardgas, inzake distributie van elektriciteit en gas naar en 
in verkavelingen strikt na te leven. Kopie van deze reglementen wordt in bijlage toegevoegd. Deze teksten 
zijn eveneens raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via www.iveka.be. 
- de passende signalisatie bij hydranten op de waterleiding dient door de verkavelaar geplaatst worden. Voor 
meer informatie kan er contact opgenomen worden met de Brandweer op het nummer 03/313.97.11.  
- Indien er verlichting wordt voorzien, dan kunnen enkel de standaardarmaturen zoals goedgekeurd door het 
college van burgemeester en schepenen , gebruikt worden. Voor meer informatie kan er contact opgenomen 
worden met Eandis, op het nummer 09/263.24.62 of dossieradministratie.kempen@eandis.be.  
- De bestaande bebouwing dient te worden gesloopt. Deze verkavelingsvergunning omvat de 
omgevingsvergunning voor de sloop. 
- Het restperceel met de bestaande woning Bristerstraat 1 wordt uitgesloten uit de verkaveling. 
- Naleving volgende richtlijnen : 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden 
-Gemeenteraadsbesluit 11 juni 2015 houdende reglement voor aanleg rioleringsinfrastructuur in 
ontwikkelingen 
-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 http://www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen). 
- Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden.   
- bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Op het verkavelingsplan werden geen wijzigingen van het terreinprofiel opgenomen. Deze 
verkavelingsvergunning omvat dan ook geen omgevingsvergunning voor het wijzigen van het terreinprofiel. 
- wanneer voor een lot van de verkaveling is overgegaan tot registratie van de verkoop, de verhuring voor 
meer dan negen jaar, of de vestiging van erfpacht of opstalrecht wordt aan de gemeente een attest 
overgemaakt met het lotnummer, de datum van dergelijke registratie en naam en adres van de koper, 
huurder, houder van opstalrecht of erfpacht.  
- de percelen kunnen niet als bouwgrond verkocht worden en er zullen geen bouwvergunningen verleend 
worden alvorens aan deze voorwaarden voldaan is. 

30. OMVV2018/12 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Korenbloemdreef zn - Afleveren 
attest 

Besluit 
Artikel 1 
Aan notariaat Bracke, Eikenlei 1, 2960 Brecht wordt een attest afgeleverd waarin het college van 
burgemeester en schepenen verklaart dat de verkavelaar m.b.t. de verkaveling gelegen te Korenbloemdreef 
zn (afd. 1) sectie M 23 D11, waarvoor vergunning verleend werd op 16/4/2019 met kenmerk 
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omgevingsloket OMV_2018155817 en gemeentelijk dossiernummer OMVV2018/12 aan alle in de 
verkavelingsvergunning opgelegde voorwaarden heeft voldaan en dat de percelen welke van deze 
verkaveling deel uitmaken als bouwgrond mogen verkocht worden. 

omgevingsberoepen 

31. OMV2018/150 - Omgevingsvergunningen - Beroep - Indiening verzoekschrift 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verzoekschrift van vernietiging van de 
omgevingsvergunning die op 13 juni 2019 werd afgeleverd door de Deputatie voor een functiewijziging, 
verbouwing en uitbreiding van een woning tot horecazaak met 1 woongelegenheid, het inrichten van een 
(speel)terrein, ondergrondse fietsenstalling en parkeerzone, en het deels inbuizen van een gracht in 
Dorpsstraat 2 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 693 K2, (afd. 4) sectie D 693 R en (afd. 4) 
sectie D 693 W. 
Artikel 2  
Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing om geen verzoekschrift tot 
tussenkomst in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 
Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst omgeving en de Raad voor 
Vergunningsbetwisting. 

32. OMV2019/163 - Omgevingsvergunningen - Brugstraat 148 - Aktename beroep en bevestiging 
standpunt 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het beroep tegen het besluit van het college 
van burgemeester en schepenen van 5/11/2019. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen bevestigt naar aanleiding van dit beroep de motivatie die werd 
gegeven voor de weigeringsbeslissing van 5/11/2019. 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen wenst zich te laten vertegenwoordigen tijdens een hoorzitting. 

33. OMVV2019/20 - Omgevingsvergunningen voor verkavelen - Schotensteenweg 218A - 
Aktename beroep en bevestiging standpunt 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het beroep tegen het besluit van het college 
van burgemeester en schepenen van 12/11/2019. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen bevestigt naar aanleiding van dit beroep de motivatie die werd 
gegeven voor de weigeringsbeslissing van 12/11/2019. 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen wenst zich niet te laten vertegenwoordigen tijdens een 
hoorzitting. 

integrale veiligheid 

34. Integrale veiligheid – dansavond te Brecht, Kerkstraat – Sinksenkermis op 29 mei 2020 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan gebuurte Kerkstraat om 
een dansavond in te richten met Pinksteren op vrijdag 29 mei 2020 te Brecht, Kerkstraat.  
De inrichter 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: 
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-       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. 

35. Samenstelling en oprichting Lokale Integrale Veiligheidscel inzake Radicalisme, extremisme 
en terrorisme (LIVC-R) 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen stelt de vaste leden van de Lokale Integrale Veiligheidscel 
inzake Radicalisering, Extremisme en Terrorisme aan: 
- burgemeester (voorzitter) 
- OCMW voorzitter 
- schepen van onderwijs 
- burgerzaken – dienst vreemdelingen 
- Sociale dienst OCMW 
- Coördinator vrije tijd 
- information officer van de lokale politie 
- consulent integrale veiligheid.  
Artikel 2 
Consulent integrale veiligheid wordt aangeduid als intern aanspreekpunt en consulent radicalisering.  
Artikel 3 
Het LIVC-R wordt de eerste keer samengeroepen zodat alle leden duidelijk weten wat hun rol is binnen het 
LIVC-R. Nadien komt LIVC-R samen op vraag van één van de vaste leden en/of wanneer een individuele 
casus dient besproken te worden.  
Artikel 4 
De LIVC-R kan worden aangevuld door occasionele leden die uitgenodigd worden omwille van hun expertise 
of belang.  
Artikel 5 
De LIVC-R behandelt een persoonsgebonden materie en is een besloten vergadering. Alle leden zijn tot 
geheimhouding verplicht. Van de bijeenkomsten worden geen notulen opgemaakt in het belang van de 
privacy. 

mobiliteit 

36. 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 tussen 16 januari 2020 en 24 januari 2020 (aanpassing datum) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Kanaallaan thv 
huisnr. 33 – gekoppelde DWA-aansluiting voorzien – afsluiten rijbaan met omleiding   
- De aanvrager om van maandag 20 januari 2020 tot en met vrijdag 31 januari 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Korte Nieuwstraat t.h.v. huisnr. 26 – parkeerverbod 
voor plaatsen van container 
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- De aanvrager om tussen maandag 27 januari 2020 en vrijdag 31 januari 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Korenbloemdreef 
tegenover huisnr. 45 – 2 percelen aansluiten op riolering -  afsluiten rijbaan 
- De aanvrager om van 27 januari 2020 tot en met 31 januari 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius te Brecht, Hendrik Consciencelaan 
– parkeerverbod voor werken in opdracht van Fluvius 
- De aanvrager om van 27 januari 2020 tot en met 31 januari 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius te Brecht, Kruisbooglaan t.h.v. 
huisnr. 2 – parkeerverbod voor werken in opdracht van Fluvius 
- De aanvrager om op 7 februari 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te 
Brecht, parking Sporthal De Ring – parkeerverbod over 4 parkeerplaatsen voor de plaatsing van een 
foodtruck voor privéfeest 
- De aanvrager om van 1 april 2020 tot en met 30 april 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Houtstraat 19: parkeerverbod over 15m aan beide 
kanten van de rijbaan inzake werken gevel + plaatsen van stelling op voetpad 
- De aanvrager om van donderdag 16 januari 2020 tot en met maandag 20 januari 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Handelslei thv huisnr. 29 – parkeerverbod voor 
plaatsen van container aan de overkant van de straat 
- De aanvrager om tussen maandag 20 januari 2020 en vrijdag 24 januari 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Prinsstraat thv 
huisnr. 1 – perceel voorzien van gekoppelde DWA en RWA in voetpad -  inname voetpad en halve rijbaan 
- De aanvrager om op zaterdag 8 februari 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Brechtsebaan thv huisnr 19 - parkeerverbod voor het plaatsen van verhuiswagen en 
ladderlift 
- De aanvrager om op zaterdag 8 februari 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren v te Brecht, Schoolplein - parkeerverbod voor het plaatsen van verhuiswagen en ladderlift 

lokale economie en landbouw 

37. Aanvraag standplaats bloemenverkoop op het openbaar domein buiten de wekelijkse 
markten 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan 't Bloemenhuisje, Lessiusstraat 107, 2960 
Brecht om een standplaats in te nemen op 15/08/2020 aan de kerk in Sint-Lenaarts. 
 Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de consulente lokale economie; de financiële directeur 
en de aanvrager. 

wonen 

38. Schrapping uit gemeentelijk leegstandsregister - Koningsstoel 47 

Besluit 
Artikel 1 
De woning aan Koningsstoel 47 wordt geschrapt uit het leegstandsregister dd. 20 december 2019: er is 
geen voorwerp van leegstand meer. De leegstaande woning werd gesloopt. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan alle zakelijk gerechtigden, de dienst omgeving en de 
financiële dienst. 
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ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

39. Lastvoorwaarden Algemeen groenonderhoud begraafplaatsen via sociale tewerkstelling - 
2020 - Goedkeuring gunning - 2019/017 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 16 januari 2020, opgesteld door 
de Groendienst. 
Artikel 2 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3 
De opdracht “Lastvoorwaarden Algemeen groenonderhoud begraafplaatsen via sociale tewerkstelling - 
2020” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde Werminval, Winterling 3-7 te 2170 Merksem, tegen het nagerekende 
offertebedrag van € 83.928,67 excl. btw of € 101.553,69 incl. 21% btw.  
Artikel 4 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2019/017. 
Artikel 5 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in 2020. 

40. Lastvoorwaarden voor groenonderhoud welzijnscampus en serviceflats via een sociale 
tewerkstelling 2020 - Goedkeuring gunning - 2019/020 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 16 januari 2020, opgesteld door 
de Groendienst. 
Artikel 2 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3 
De opdracht “Lastvoorwaarden voor groenonderhoud welzijnscampus en serviceflats via een sociale 
tewerkstelling 2020” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde Werminval, Winterling 3-7 te 2170 Merksem, tegen het nagerekende 
offertebedrag van € 24.412,09 excl. btw of € 29.538,63 incl. 21% btw.  
Artikel 4 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2019/020. 
Artikel 5 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in 2020. 

41. Lastvoorwaarden maaien grachtkanten Pidpa  en afvoeren groenafval via een sociale 
werkplaats- 2020 - Goedkeuring gunning - 2019/022 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 16 januari 2020, opgesteld door 
de Groendienst. 
Artikel 2 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3 
De opdracht “Lastvoorwaarden maaien grachtkanten Pidpa  en afvoeren groenafval via een sociale 
werkplaats- 2020” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde Het Rekreatief, Doornstraat 600 te 2610 Wilrijk, tegen het nagerekende 
offertebedrag van € 28.464,79 excl. btw of € 34.442,40 incl. 21% btw.  
Artikel 4 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2019/022. 
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Artikel 5 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in 2020. 

ICT 

42. Principieel akkoord tot afname: Opdrachtencentrale van de Vlaamse Overheid: Perceel 4: 
Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX) 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeente Brecht doet beroep op de opdrachtencentrale van de Vlaamse Gemeenschap voor afname 
van telecommunicatiediensten aangeboden via de Raamovereenkomst gesloten voor de volgende percelen: 

 Perceel 4: Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX)  
Artikel 2 
De ICT dienst wordt belast met de uitvoering.   
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan ICT en dienst financien. 

personeel 

43. Aktename voor de functie van consulent integrale veiligheid + heraanstelling 

44. Vacantverklaring van 1 VE contractuele functie van consulent mobiliteit (B1-3) 

45. Vacantverklaring van 1 VE contractuele functie van consulent ICT (B1-3) 

46. Uitbreiding tewerkstelling - dienst Vrije Tijd 

47. Aanstelling tijdelijke contractuele arbeider-schoonmaak ivv afwezigheid  

48. Arbeidsongeval dd. 23 april 2018 - Beslissing genezing 

49. Arbeidswegongeval dd. 28 augustus 2019 - Beslissing genezing 

FINANCIËN 

50. Betalingsmandaten - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitgaven van 2019, zoals vastgelegd in de lijsten in 
bijlage, voor bedragen van 105 290,67 euro en 247 889,86 euro goed. Deze lijsten maken integraal deel uit 
van deze beslissing. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst van de nog terug te betalen waarborgen van 
2019, naar aanleiding van afgehandelde kapvergunningen en/of bouwdossiers, goed voor een bedrag van 
400 euro. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitgaven van 2020, zoals vastgelegd in de lijst in 
bijlage, voor een bedrag van 3 623,76 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

51. Raamcontract Opmaak schattingsverslagen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt goed om in te tekenen op het raamcontract van Igean 
voor de opmaak van schattingsverslagen. De schattingsverslagen zullen volgende prijszetting volgen 
(jaarlijks geïndexeerd): 
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Type1: perceel grond (alle bestemmingen): 265 euro excl. btw 
Type 2: grondstroken in kader van innameplannen incl. opstanden (prijs per groep van 10 stroken): 1 250 
euro excl. btw 
Type 3: kleine woning (< 150 m² bewoonbare oppervlakte, excl. kelder en zolder) of appartement: 275 euro 
excl. btw 
Type 4: grote woning (> 150 m² bewoonbare opp., excl. kelder en zolder): 325 euro excl. btw 
Type 5: garage of groep van garages: 275 euro excl. btw 
Type 6: industrieel gebouw tot 2000 m² footprint: 400 euro excl. btw 
Type 7: andere (bv. openbaar gebouw, ...): 400 euro excl. btw 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Igean Dienstverlening (arnaud.peeters@igean.be). 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

52. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters O.D. 

53. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters B.H. 

54. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters S.W. 

burgerlijke stand 

55. Concessie begraafplaatsen M.M. - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

cultuur 

56. Betoelaging aankoop muziekinstrumenten en partituren 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt goed dat de betoelaging van de aankoop van 
muziekinstrumenten en partituren die in december 2019 toegekend had moeten worden, eenmalig in 2020 
toegekend wordt. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen doet hiervoor geen budgetverhoging op budget van 'Toelage 
muziekinstrumenten en partituren'. 
Op het einde van 2020 wordt bekeken of er een budgetverschuiving kan plaatsvinden. Indien niet, zal het 
budget alsnog verhoogd worden. 

jeugd 

57. Opzet Buitenspeeldag woensdag 22 april 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt goed om de Buitenspeeldag door te laten gaan op 
volgende 3 locaties: 
- Brecht: in het Gemeentepark 
- Sint-Lenaarts: op de grasweide achter GBS De Schakel naast het voetbalplein 
- Sint-Job: op het Max Wildiersplein 
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58. Uitbetaling subsidies jeugd 2018-2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de subsidies te laten uitbetalen volgens de door de 
jeugdraad geadviseerde verdeling. 
Artikel 2 
De jeugddienst bezorgt daartoe alle betalingsgegevens aan de financieel directeur. 
Artikel 3 
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de jeugddienst en aan de financieel directeur. 

WELZIJN 

59. Busvervoer Landelijke Kinderopvang Stekelbees 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht voor het busvervoer van schoolgaande 
kinderen vanuit Overbroek naar Stekelbees Brecht in 2020 opnieuw te gunnen aan busreizen De Polder, 
waarbij per rit 104,18 euro (incl. 6% btw) wordt aangerekend. 
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan dienst welzijn en dienst financiën. 

EREDIENSTEN 

60. Kerkraad Onze Lieve Vrouw van Lourdes - Verslag van de kerkraad van 19 november 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van kerkraad Onze Lieve Vrouw 
van Lourdes van 19 november 2019. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Onze Lieve Vrouw van Lourdes. 

61. Kerkraad Onze Lieve Vrouw van Lourdes - Verslag van de kerkraad van 9 januari 2020 – 
Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van kerkraad Onze Lieve Vrouw 
van Lourdes van 9 januari 2020. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Onze Lieve Vrouw van Lourdes.  

62. Kerkraad H. Man Job - Verslag van kerkraad van 7 januari 2020 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van kerkraad H. Man Job van 7 
januari 2020. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad H. Man Job.  
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


