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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 21 januari 2020 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- School Maria Middelares: vervoer fietsen voor bosklassen zesde leerjaar (zie brief in bijlage). standpunt: 
OK 
   °maandag 4 mei 2020: vertrek leerlingen naar Overpelt om 09.15 uur. 
   °vrijdag 8 mei 2020: vertrek leerlingen in Overpelt naar huis om 14.30 uur. 
   °adres: Overpelt (De Winner) - bosklassen 
- Via L. Aerts: Groendienst: graag 2 bomen snoeien op de Welzijnscampus (locatie: zie foto in bijlage). Er 
passeren regelmatig grote vrachtwagens, waardoor de takken worden geraakt. Standpunt: opnemen in 
planning voor zover nog niet uitgevoerd. 
- Het doodlopende stuk Spechtendreef staat mogelijks niet als doodlopend aangeduid - graag nakijken. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

3. Planning dienst infrastructuur - Aktename 

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

groendienst 

4. Kapvergunning Zandstraat 63 

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

5. Kapvergunning Zandstraat 91 

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

6. Kapvergunning Olmenlaan 18 

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

7. Herstelling Trilo zuigwagen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de herstelling van de Trilo zuigwagen 1 EQG 
182 voor een bedrag van € 5 326,88 (incl. 21% btw) door A.R.G. Vermeiren BVBA, Kraaienhorst 1B te 2960 
Brecht. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de financieel directeur, dienst groen & leefomgeving en 
A.R.G. Vermeiren BVBA, Kraaienhorst 1B te 2960 Brecht. 

wegendienst 

8. Werken nutsleidingen - Toelating/Melding 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de uitvoering van volgende werken in 
verband met nutsleidingen: 
- Telenet, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen voor werken te Fresialaan 28, 2960 Brecht volgens dossier 
25045396. 

9. Verslag vergadering riolerings-en wegeniswerken te Oostmalsebaan Brecht op 13 januari 
2020 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van 13 januari 2020 van de 
vergadering riolerings-en wegeniswerken te Oostmalsebaan Brecht. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de dienst infrastructuur om contact op te 
nemen met gemeente Malle om hun standpunt te vragen voor een gelijktijdige uitvoering van alle werken 
(wegenis en riolering) op beide grondgebieden. 
Achteraf wordt een schrijven opgemaakt door dienst infrastructuur waarin alle partijen hiervan worden 
verwittigd. 
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RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen 

10. Project-MER  – Windturbines Brecht/Wuustwezel - Advies 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft gunstig advies m.b.t. het scopingadvies, mits rekening 
wordt gehouden met bovenvermelde opmerkingen. Onderhavig advies mag geenszins beschouwd worden 
als een voorafname op het in de toekomst door het bestuur af te leveren advies inzake een gebeurlijke 
omgevingsvergunningsaanvraag.  
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om zich te laten vertegenwoordigen op het 
scopingsoverleg. 

algemeen - milieu 

11. Milieumisdrijf A/04353/2020000S8 - Theo Coertjenslaan 7 – Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het milieumisdrijf. 
Artikel 2 
Er zal een afschrift bezorgd worden aan de Lokaal Toezichthouder Milieu, Geert De Wit.  

12. Milieumisdrijf AN64.h1.0010-20 - Legeheideweg 11 - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het milieumisdrijf.  
Artikel 2 
Er wordt een afschrift bezorgd aan de lokaal toezichthouder van de politie, Geert De Wit.  

vergunningsregister 

13. GC2019/78 - Vergunningenregister - Kerkhofstraat 12 - Deels opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Het vrijstaande bijgebouw met zadeldak links achteraan op het perceel gelegen te Kerkhofstraat 12 te 
Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 206 F) wordt in het vergunningenregister opgenomen als geacht 
vergund. De aanbouw rechtsachter aan de woning en het afdak vooraan rechts op het perceel worden niet 
opgenomen in het vergunningenregister als geacht vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

14. GC2019/82 - Vergunningenregister - Heiken 97 - Deels opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De woning met een hoofdvolume met de nok evenwijdig aan de voorliggende weg en een kleine aanbouw 
met schuin dak aan de linkerzijgevel gelegen te Heiken 97 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie A 70 N) 
worden in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. De aanbouwen achter aan het 
hoofdvolume worden niet opgenomen in het vergunningenregister. Er dient bijkomend bewijsmateriaal te 
worden ingediend om deze constructies op te nemen in het vergunningenregister. 
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Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

omgevingsvergunningen 

15. OMV2019/415 - Omgevingsvergunning - Oostmalsebaan 41A - Openbaar onderzoek 

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

16. OMV2019/419 - Omgevingsvergunning - Ganzendries 5 - Openbaar onderzoek 

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

17. OMV2019/321 - Omgevingsvergunning - Zandstraat 126 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een poolhouse in 
Zandstraat 126 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 35 C18, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden:  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade en 
hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

18. OMV2019/347 - Omgevingsvergunning - Hoogstraatsebaan 70 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een halfopen 
eengezinswoning met bijgebouw en exploiteren van een bronbemaling in Hoogstraatsebaan 70 2960 Brecht, 
kadasternummer (afd. 4) sectie B 521 A2, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
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 I.G.E.A.N.-milieudienst dienen strikt nageleefd te worden en 
maken integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
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  
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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 4,36 m2 en inhoud van 2.725 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 
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.  
-Ontwikkelingsvoorwaarden in "effectief overstromingsgevoelig gebied":  
Naleving richtlijnen  terug te vinden de brochure 'overstromingsveilig bouwen en wonen':  
Bij ophoging voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de gebouwen 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. 
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 word 
opgehoogd moet de ingenomen ruimte voor water gecompenseerd worden  
- er mogen geen ondergrondse kelders worden gebouwd behoudens overstroombare (kruip)kelders 
- er mogen geen ondergrondse stookolietanks worden aangelegd 
- de infiltratievoorziening wordt bij voorkeur 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 
- ondergrondse bouwwerken, enkel indien technisch noodzakelijk:  
°  Geen kunstmatige afvoer van grondwater: de ondergrondse bouwlaag moet volledig worden uitgevoerd 
als waterdichte kuip zonder kunstmatig drainagesysteem. Er mag geen noodpompputje aanwezig zijn die het 
permanent wegpompen van grondwater kan veroorzaken. 
°  Enkel waterdicht putje in het laagste punt van de ruimte met dompelpomp tegen mogelijk instromend 
overstromingswater is toegelaten. 
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-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 
- 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.  
- Alle vrijblijvende geveldelen dienen in duurzaam en esthetisch verantwoord materiaal afgewerkt te worden 
(geen snelbouwsteen) 
Milieuvoorwaarden 
Bijzondere voorwaarden: 
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. 
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-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 algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. 

19. OMV2019/355 - Omgevingsvergunning - Zandstraat 102 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het kappen van 5 bomen in Zandstraat 
102 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 35 F16, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- De acacia dient behouden te blijven. 
- Er dient 1 streekeigen hoogstamboom aangeplant te worden met plantmaat 16/18 om het groene 
karakter te garanderen.  
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.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
Het vellen en ruimen kunnen het hele jaar gebeuren. Er wordt geen schoontijd opgelegd. 
- 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.  

20. OMV2019/356 - Omgevingsvergunning - Korte Nieuwstraat 17 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor verbouwen van een halfopen 
eengezinswoning in Korte Nieuwstraat 17 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 86 B2, mits voldaan 
wordt aan volgende voorwaarden: 
-De geveldelen waar niet tegenaan gebouwd wordt, dienen kwalitatief, duurzaam en esthetisch 
verantwoord afgewerkt te worden.  
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:  
WATERTOETS: 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. 
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-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 of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw 
reglementair te worden aangesloten op de bestaande riolering (als dat nog niet zou zijn uitgevoerd). 
-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 3,28 m2 en inhoud van 2.050 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.  
- 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.  
- 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 
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van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

21. OMV2019/396 - Omgevingsvergunning - Bosstraat 8 - Voorwaardelijk gunstig advies aan de 
Deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft gunstig advies aan de Deputatie voor een rundveebedrijf 
in Bosstraat 8 2960 Brecht te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 634, (afd. 4) sectie D 635 C en (afd. 
4) sectie D 635 D aan VAN VELTHOVEN gevestigd te Bosstraat 8 te 2960 Brecht mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden: 
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.  
Stedenbouwkundige voorwaarden 
- voor de niet vergunde gebouwen dient er ofwel een opname in het vergunningenregister te gebeuren, ofwel 
een regularisatievergunning aangevraagd te worden 
- het landschapsintegratieplan dient uitgevoerd te worden 
- de hoogstambomen dienen aangeplant te worden met de plantmaat 16/18, hetgeen gangbaar is onze 
gemeente 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- 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. 
- Een groenscherm zoals uitgewerkt in het landschapsintegratieplan dient aangeplant te worden het 
eerstvolgende plantseizoen na het beëindigen van de in de stedenbouwkundige vergunning behandelde 
werken. De houder van de vergunning dient een borg van 3 euro/m² groenscherm dat dient aangeplant te 
worden te stellen. De waarborg wordt terugbetaald na twee jaar, waarvan de termijn ingaat op het ogenblik 
dat de (her)aanplant aan het bestuur aangemeld is en wanneer na controle blijkt dat de (her)aanplant 
zorgvuldig is uitgevoerd. De opgelegde (her)aanplanting dient uitgevoerd worden het eerst volgende 
plantseizoen na het beëindigen van de in de stedenbouwkundige vergunning behandelde werken en binnen 
de geldigheidstermijn van de afgeleverde stedenbouwkundige vergunning. Indien de opgelegde 
(her)aanplant van het groenscherm niet werd uitgevoerd binnen deze termijn, wordt de aanvrager 
aangetekend in gebreke gesteld om de heraanplant alsnog binnen het eerstvolgende plantseizoen volgend 
op het aangetekend schrijven uit te voeren. Indien de opgelegde heraanplant niet binnen deze periode wordt 
uitgevoerd, dan wordt er een proces-verbaal opgesteld en de waarborg ingehouden.  
- 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. 
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- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 
- Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be 
Milieuvoorwaarden 

-          De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.  

omgevingsmeldingen 

22. OMV2019/291 - Melding van overdracht - Schotensteenweg 20 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding van overdracht voor een 
paardenhouderij, inrichting gelegen, Schotensteenweg 20 te 2960 Brecht, van een vergunning op naam 
van Dierenarts Sharon Stuyck bvba wonende/gevestigd te Fortsebaan 45 te 2930 Brasschaat, op het 
kadastraal perceel (afd. 3) sectie N 307D, 303C en 315F. 
Artikel 2  
De vergunningstermijn loopt tot 5 maart 2032. 

23. OMV2020/3 - Omgevingsmelding - Lege Weg 22A -  Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
het plaatsen van een bovengrondse gastank bij particuliere woning inrichting gelegen te 2960 Brecht, Lege 
Weg 22A, kadasternummer (afd. 4) sectie B 669 K. 
Artikel 2  
Er wordt akte genomen voor onbepaalde duur. 
Artikel 3 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
bijzondere voorwaarden: 
Gastank:  
M.b.t. de exploitatie van een propaangastank zijn de sectorale milieuvoorwaarden  opgenomen in Afdeling 
5.17.3.3 Vlarem II van toepassing. Hierin wordt verwezen naar het van toepassing zijnde K.B. van 
21.10.1968 betreffende de opslagplaatsen voor vloeibaar gemaakt handelspropaan, handelsbutaan of 
mengsels daarvan in vaste ongekoelde houders. In art. 3 punt 3.2. van voormeld K.B. is bepaald dat de 
minimumafstand in horizontale projectie gemeten, die de propaangastank moet scheiden van elke opening 
van een woonlokaal en van elke opening van een werklokaal dat niet onderworpen is aan het open 
vuurverbod 5 m bedraagt. Tevens dient overeenkomstig voormeld artikel de propaangastank zich te 
bevinden op 3 m afstand van elke openbare weg en van elk naburig eigendom. Overeenkomstig art. 3 punt 
3.2.3. van voormeld KB mag voormelde afstand echter verminderd worden tot 1 m indien een dicht en 
onbrandbaar scherm is aangebracht van tenminste 1,50 m hoog tussen voormelde plaatsen en de 
propaangastank.  

24. OMV2020/5 - Omgevingsmelding - Meidoornlaan 11 - Aktename melding stedenbouwkundige 
handelingen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend voor het plaatsen van 
een overdekt terras op een perceel gelegen te Meidoornlaan 11, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 5) 
sectie A 2 B26. 
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Artikel 2 
De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de 
meldingsakte. 

25. OMV2020/10 - Omgevingsmelding - J.de Costerstraat 4 - Aktename melding 
stedenbouwkundige handelingen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend voor het aanbouwen van 
een veranda op een perceel gelegen te J.de Costerstraat 4, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 
728 R.  
Artikel 2 
De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de 
meldingsakte. 

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

26. OMVV 2019/22 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Bergsebaan 95-97 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden voor bijstellen van de verkaveling (voorzien van een zijtuinstrook voor loten 1 en 2 en voorzien van 
een dakvorm afwijkend van het standaardprofiel om aan te sluiten op het links aanpalende perceel voor lot 
1) in Bergsebaan 95-97 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 180 F, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
- 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. 
- 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.  
- de gewijzigde verkavelingsvoorschriften dienen toegepast te worden en maken integraal deel uit van de 
verkavelingsvergunning. 
- bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen.  

27. OMVV2019/15 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Hogebaan-Kruisbooglaan zn - 
Afleveren attest 

Besluit 
Artikel 1 
Aan notariaat Sebrechts, Churchilllaan 122, 2900 Schoten wordt een attest afgeleverd waarin het college 
van burgemeester en schepenen verklaart dat de verkavelaar m.b.t. de verkaveling gelegen te Hogebaan-
Kruisbooglaan zn (afd. 5) sectie A 22P waarvoor vergunning werd verleend op 8/10/2019 met kenmerk 
omgevingsloket OMV_2019050870 en gemeentelijk dossiernummer OMVV2019/15 aan alle in de 
verkavelingsvergunning opgelegde voorwaarden heeft voldaan en dat de percelen welke van deze 
verkaveling deel uitmaken als bouwgrond mogen verkocht worden. 
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mobiliteit 

28. 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 18 januari 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Sint-Job-in-‘t-Goor, Handelslei 4 – plaatsen van een verhuiswagen met ladderlift op  het fiets-
/voetpad 
- De aanvrager om op 20 januari 2020 (van 08.30u t.e.m. 16.00u) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van gemeente Brecht te Brecht, Bristerstraat 
van huisnr. 1a t.e.m.18  – snoeien van de platanen – parkeerverbod en afsluiten straat 
- De aanvrager om tussen maandag 20 januari 2020 en maandag 3 februari 2020 (1 dag in deze periode) 
signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, hoek Dennenlaan 47/ Dalialaan : 
afsluiten rijbaan voor het rooien van bomen 
- De aanvrager om tussen woensdag 22 januari 2020 en vrijdag 31 januari 2020 (+/- 3 werkdagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te 
Brecht, Kerklei thv huisnr. 56A – gebouw voorzien van 2 aansluitingen- inname voetpad, fietspad en 
parkeerstrook 
- De aanvrager om van 13 januari 2020 tot en met 23 februari 2020 (verlenging) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Eester – plaatsen grasdals in berm 
- De aanvrager om tussen woensdag 29 januari 2020 en vrijdag 7 februari 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren v te Brecht, Eester t.h.v.  huisnr. 10 – inname halve rijbaan 
voor levering bouwmaterialen 
- De aanvrager om op zaterdag 29 februari 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Handelslei thv huisnr. 39 – plaatsen van verhuiswagen en ladderlift op voet- en fietspad 
- De aanvrager om gedurende het ganse jaar 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van Pidpa o.v. – werken van categorie 3 en dringende werken (volgens de code 
nutswerken op gemeentewegen) in de ganse gemeente Brecht 
- De aanvrager om tussen maandag 27 januari 2020 en vrijdag 7 februari 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Aquafin te Brecht, Molenstraat t.h.v. 
huisnrs. 81,65,44 – vernieuwen deksels 

29. Tijdelijk politiereglement - Carnavalsstoet - Sint-Lenaarts, Dorpsstraat op 21 februari 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op vrijdag 21 februari 2020 van 13.30 uur tot 15.00 
uur het verkeer van voertuigen te verbieden in het gedeelte van de Dorpsstraat dat gelegen is tussen de 
Kerkstraat en Hoogstraatsebaan.  
Artikel 2 
De maatregelen zijn niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten. 
De scholen moeten de handelaars op het traject minimum 1 week op voorhand in kennis stellen van deze 
maatregel.  
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. 

30. Verslag verkeerswerkgroep Sint-Job-in-'t-Goor op 26 november 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van 26 november 2019 van de 
verkeerswerkgroep van Sint-Job-in-‘t-Goor. 
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ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

31. Lastvoorwaarden onkruidbeheersing dorpskernen via een sociale tewerkstelling -2020 - 
Goedkeuring gunning - 2019/018 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 23 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 onkruidbeheersing dorpskernen 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 € 37.463,80 
excl. btw of € 45.331,20 incl. 21% btw .  
Artikel 4 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2019/018. 

32. Lastvoorwaarden voor het algemeen maandelijks onderhoud bermen en ruimen zwerfvuil via 
een sociale werkplaats 2020 - Goedkeuring gunning - 2019/021 

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 het algemeen maandelijks onderhoud bermen en ruimen zwerfvuil 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 € 11.096,39 excl. btw of € 13.426,63 incl. 21% btw.  
Artikel 4 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2019/021. 
Artikel 5 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in 2020. 

33. Lastvoorwaarden Algemeen tweewekelijks onderhoud bermen en ruimen zwerfvuil via sociale 
tewerkstelling 2020 - Goedkeuring gunning - 2019/023 

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 tweewekelijks onderhoud bermen en ruimen zwerfvuil via sociale 
tewerkstelling 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 € 25.473,55 excl. btw of € 30.823,00 incl. 21% btw.  
Artikel 4 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2019/023. 
Artikel 5 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in 2020. 
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personeel 

34. Aanvaarding/niet aanvaarding van kandidaten voor consulent aankoop (B1-3) 

35. Vacantverklaring 1 VE contractuele functie van technisch medewerker-dienst gebouwen (C1-
3) 

36. Aanstelling van technisch medewerker-dienst gebouwen (C1-3) 

37. Aanstelling van halftijdse contractuele consulent omgeving/ruimtelijke ordening (B1-3) 

38. Aanstelling van voltijdse statutaire consulent omgeving/milieu (B1-3) 

39. Aktename van het PV van selectieprocedure voor beleidsadviseur (A1a-A3a) 

40. Aktename wijziging stage. 

41. Bijkomende aanstelling vrijwilliger (voorlezer) voor de bib 

FINANCIËN 

42. Betalingsmandaten - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitgaven van 2019, zoals vastgelegd in de lijst in 
bijlage, voor een bedrag van 93 375,96 euro goed. 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 9 499,47 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

43. Kennisname besluit financieel directeur 21 januari 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het besluit van de financieel directeur van 21 
januari 2020 betreffende haar afwezigheid op 24-26 februari en 6-10 april 2020. 

44. Afspraken n.a.v. BBC2020: budgetverschuivingen en betalingsmandaten 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende procedure en regels goed in verband met 
budgetverschuivingen: 
- verschuivingen van minder dan 250 euro excl. btw: de budgetbeheerder stuurt een e-mail naar de 
financiële dienst met motivatie en akkoord van budgethouders voor de verschuiving. De budgetbeheerder 
licht desgevallend de schepen(en) en budgethouder(s) in. De financiële dienst voert de verschuiving uit in de 
software.  
- verschuivingen van meer dan 250 euro excl. btw: de budgetbeheerder agendeert de verschuiving op het 
college van burgemeester en schepenen en/of het vast bureau via het sjabloon aangeleverd door de 
financiële dienst. Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen en/of het vast bureau 
voert de financiële dienst de verschuiving uit in de software. 
- "technische" verschuivingen (zonder inhoudelijke impact): de financiële dienst voert de verschuiving uit in 
de software. 
- De financiële dienst agendeert driemaandelijks een overzicht van alle verschuivingen op het college van 
burgemeester en schepenen en/of het vast bureau ter kennisname. 
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Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen bestendigt volgende procedure in verband met 
betalingsmandaten: 
Na goedkeuring van de facturen/kosten door de budgethouders, worden lijsten van betalingsmandaten 
opgesteld. Deze worden wekelijks ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en 
schepenen en vast bureau. Pas na goedkeuring door de bevoegde organen worden de facturen betaald 
door dubbele handtekening van financieel en algemeen directeur. Enige uitzonderingen hierop zijn de lonen 
en betalingen beslist door het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. 
Artikel 3 
Deze werkwijzes kaderen in de organisatiebeheersing van gemeente en OCMW Brecht en worden als 
dusdanig opgenomen in de rapportering organisatiebeheersing. 
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de financiële dienst. 

45. Aanstelling raadsman - Meester Joris Geens - GSJ Advocaten 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het aangetekend schrijven ontvangen op 21 
januari 2020. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen stelt Meester Joris Geens van GSJ Advocaten aan om de 
belangen van de gemeente Brecht te behartigen en schriftelijk tussen te komen in de procedure bij 
de Rechtbank van Eerste Aanleg (Bolivarplaats 20 bus 1, 2000 Antwerpen) op 21 februari 2020 om 09.01 
uur, omtrent een verzoekschrift ingediend (Rolnr. 20/134/A). 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Meester Joris Geens en aan de financieel directeur. 

46. Lastvoorwaarden voor begeleiding bij opmaak jaarrekening 2019 gemeente en OCMW in 
functie van overgang naar BBC2020 - Goedkeuring gunning 

Besluit 
Artikel 1 
Het bestek met nr. 2019/025 en de raming voor de opdracht “Begeleiding bij opmaak jaarrekening 2019 
gemeente en OCMW in functie van overgang naar BBC2020”, opgesteld door de Financiële dienst worden 
goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in 
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en 
diensten. De raming bedraagt € 8.264,46 excl. btw of € 10.000,00 incl. 21% btw. 
Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
Artikel 3 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 17 januari 2020, opgesteld door 
de Financiële dienst. 
Artikel 4 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 5 
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de kosten), zijnde 
Q&A bvba, Durmakker 25 te 9940 Evergem, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 95,00 excl. 
btw of € 114,95 incl. 21% btw per uur. 
Artikel 6 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2019/025. 
Artikel 7 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het budget 2020, sleutel 6144000 011901 
"Consultancy algemeen (ook advocaten niet in kader van specifiek juridisch geschil) gemeente en ocmw". 
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MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

47. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters R.H. 

burgerlijke stand 

48. Concessie begraafplaatsen L.G. - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

jeugd 

49. Plaatsingsprocedure leverancier attracties en spelmateriaal Buitenspeeldag 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de deelname aan de Buitenspeeldag en het 
programma dat de jeugddienst voor de Buitenspeeldag voorstelt. 
Het leveren en begeleiden van de attracties wordt gegund aan Extreme Events voor een bedrag ter waarde 
van 4 300,34 euro (incl. btw). 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 

WELZIJN 

50. Scholenoverleg 13 januari 2020 - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van het scholenoverleg van 
maandag 13 januari 2020.  
Artikel 2 
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de dienst welzijn. 

51. Verslag raad gezondheid en welzijn van 14 januari 2020 - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de raad gezondheid en 
welzijn van 14 januari 2020.  
Artikel 2 
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de dienst welzijn. 

EREDIENSTEN 

52. Kerkraad Sint-Willibrordus - Verslag van kerkraad van 9 september 2019 – Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van kerkraad Kerkraad Sint-
Willibrordus van 9 september 2019. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Willibrordus.  

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


