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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 4 februari 2020 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Terugkoppeling CBS d.d. 21/01/2020: Platanendreef 11: Pidpa heeft in 2017 ter plaatse een inspectie 
uitgevoerd met camera-inspectie en wortelfrees. Pidpa heeft met bewoner afgesproken dat herstelling door 
hen ten laatste in week 8 wordt uitgevoerd. 
- Via L. Aerts: De bewonersraad van 't Zand vraagt om over te gaan tot herstelling van een verzakking in het 
wegdek ter hoogte van de op- en afrit van 't Zand (dhr. Stijn Vrints kan, zo nodig, gecontacteerd worden voor 
bijkomende info). Standpunt: nakijken en desgevallend herstellen. 
- Via E. Peeters : In de omgeving van de serviceflats Zandstraat: schilderen parkeerverbod voor opritten 
tegenover de serviceflats (of doortrekken witte middenlijn). Standpunt: vooraleer er geschilderd wordt, 
opdracht geven aan politie om te handhaven. Vraag aan consulent mobiliteit om dit door te geven 
aan de politie. 
- Via E. Peeters : Graag te bespreken: zichtbaarheid vanuit Hoeveweg op Kerklei. Kan ter plaatse worden 
gekeken of en hoe de zichtbaarheid om op Kerklei te komen kan verbeterd worden. Standpunt: Vraag aan 
consulent mobiliteit en teamverantwoordelijke patrimonium om ter plaatste te kijken wat er mogelijk 
is. Mag teruggekoppeld worden aan het college. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

groendienst 

3. Kapvergunning Ebeslaan 36 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
5 dennen mits heraanplant van 3 streekeigen hoogstambomen 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. 

4. Kapvergunning Van De Reydtlaan 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
1 spar en 1 linde mits heraanplant van 2 streekeigen hoogstambomen 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. 

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen van dinsdag 11 februari 2020 
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5. Kapvergunning Albatrosdreef 36 

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

6. Kapvergunning Vinkenboslaan 12 

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

7. Kapvergunning Bergsebaan 57 

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

8. Kapvergunning Veenlaan 53 

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

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

vergunningsregister 

9. GC2019/81 - Vergunningenregister - Gemeenteplaats 23 - Opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Het hoofdgebouw met aanbouwen gelegen te Gemeenteplaats 23 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie 
D 489 F) wordt in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. Het afdak tussen de aanbouw 
en het gebouw op het links aanpalende perceel wordt niet opgenomen in het vergunningenregister als 
vergund geacht. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 
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10. GC2019/85 - Vergunningenregister - Brugstraat 114 - Deels opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Het gebouw met een totale diepte van 16,6 m gelegen te  gelegen Brugstraat 114 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 5) sectie A 150 M3) wordt in het vergunningenregister opgenomen als geacht 
vergund. De laatste 3,17 m worden niet mee opgenomen in het vergunningenregister als vergund geacht. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan AHF INVEST, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

omgevingsvergunningen 

11. OMV2020/6 - Omgevingsvergunning - Brasschaatbaan 10 - Openbaar onderzoek 

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

12. OMV2020/11 - Omgevingsvergunning - Hoekstraat 29 - Openbaar onderzoek 

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

13. OMV2020/28 - Omgevingsvergunning - Schotensteenweg 6 - Openbaar onderzoek 

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

14. OMV2019/293 - Omgevingsvergunning - Brugstraat 114 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het herinrichten van een bestaand 
handelspand in Brugstraat 114 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 150 M3 aan AHF INVEST BVBA 
gevestigd te Hemelrijksestraat 3 te 2320 Hoogstraten mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- De reclamevoorzieningen dienen te voldoen aan de voorschriften van het RUP en moeten beperkt blijven 
tot één paneel of gelijkaardige voorziening van maximaal 6m² per gebouw. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- 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.  



4 

- 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. 

15. OMV2019/377 - Omgevingsvergunning - Heidelaan 11 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een vrijstaande 
eengezinswoning in Heidelaan 11 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 66 K13, mits voldaan 
wordt aan volgende voorwaarden:  
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 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 3,12 m2 en inhoud van 1.950 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 (gemengde riolering): Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet 
aangesloten worden op de openbare riolering behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering. 
-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.  
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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). 
-Bemalingswater: Een deel van het water dient voor recuperatie en nuttige toepassing bij de 
bouwwerkzaamheden op de werf gestockeerd 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”) 
- 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.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist.  
Milieuvoorwaarden 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
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. 
-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. 
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-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. 

16. OMV2019/371 - Omgevingsvergunning - Groot Schietveld - Uitnodiging POVC 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging op de Provinciale 
Omgevingsvergunningscommissie op dinsdag 18 februari 2020 inzake de omgevingsvergunningsaanvraag 
van ZWARTE DUIF VZW gevestigd te Kapellenboslei 1 te 2950 Kapellen  
Artikel 2 
Het bestuur beslist om zich niet te laten vertegenwoordigen op de zitting van de POVC van 18 februari 
2020.  

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

17. OMVV 2019/31 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Lochtenbergplein - Openbaar 
onderzoek 

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

stedenbouwkundige attesten 

18. SA2019/14 - Stedenbouwkundig attest - Eikenlei 40 - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een ongunstig stedenbouwkundig attest afgeleverd voor bouwen van meergezinswoning en 
slopen van vrijstaande woning in Eikenlei 40 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 2. 

19. SA2020/2 - Stedenbouwkundig attest - Vissersdreef 21 - Gunstig 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een stedenbouwkundig attest afgeleverd het verbouwen/uitbreiden van het bestaande gebouw, of 
het oprichten van een nieuwbouw na afbraak van het bestaande woning in Vissersdreef 21 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 1) sectie M 17/x/7 aan dhr. Stef Neefs, landmeter-expert, met als contactadres 
Kerkblokstraat 11, 2990 Wuustwezel, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden 
- Bij verbouwen, uitbreiden en andere vergunningsplichtige handelingen aan de bestaande constructie dient 
deze eerst opgenomen te worden in het vergunningenregister als geacht vergund. 
- De voorschriften van het BPA Recreatief Woongebied dienen strikt nageleefd te worden: 
- hoofdgebouw: maximale grondoppervlakte van 80m², bijgebouw (al dan niet aangebouwd) een maximale 
binnenoppervlakte van 20m² 
- kroonlijsthoogte max. 3,5 meter, nokhoogte max. 7,50 meter, dakhellingsgraad tussen de 5°-60°, geen 
dakuitbouwen toegestaan. 
- inplanting minimum 3 meter van de zijdelingse perceelsgrenzen blijven en minstens 6 meter van de grens 
met het openbaar domein. 
- Er mag maximaal 5 % van het perceel worden verhard voor de aanleg van terrassen en paden (strikt 
noodzakelijke opritten en toegangen tot de woning niet inbegrepen). Verhardingen worden uitgevoerd in 
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kleinschalige, waterdoorlatende materialen zoals klinkers, betonstraatstenen, dolomiet. .. Terrassen en 
paden moeten binnen de bouwzone worden aangelegd. Enkel de oprit mag in de bouwvrije zone worden 
aangelegd. 
- De niet verharde delen worden aangelegd en onderhouden als groene zone waarbij het behoud van het 
bestaande bomenbestand voorop staat. Bij de aanleg van de groene zone wordt min. 75 % van het perceel 
aangeplant met streekeigen bomen en struiken 
- Bij de omgevingsvergunningsaanvraag dient in de mate van het mogelijke bij de inplanting van de 
gebouwen zoveel mogelijk waardevolle hoogstambomen behouden te blijven. Een bomenplan met 
aanduiding van de aanwezige en te kappen bomen (stamomtrek vermelden bij de te kappen bomen) dient bij 
de omgevingsvergunningsaanvraag aanwezig te zijn (indien van toepassing). 

20. SA2019/34 - Stedenbouwkundig attest - Welkomstraat 52 - Ongunstig 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een ongunstig stedenbouwkundig attest afgeleverd voor slopen van bestaande constructies en 
verkavelen van het perceel in 2 loten voor halfopen bebouwing in Welkomstraat 52 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 4) sectie E 129 L3. Het perceel komt enkel in aanmerking voor het bouwen van een 
vrijstaande woning. 

mobiliteit 

21. Signalisatievergunningen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor het plaatsen van signalisatie op de 
openbare weg aan: 
- De aanvrager om van vrijdag 21 februari 2020 tot en met maandag 24 februari 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Vreugdelaan (hoek Mieksebaan): plaatsen van 
kraan – afsluiten rijbaan voor het rooien van bomen 
- De aanvrager om op woensdag 5 februari 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Handelslei thv huisnr. 30 – parkeerverbod voor verhuiswagen - plaatsen van ladderlift op 
fiets- en voetpad 
- De aanvrager om van maandag 6 april 2020 tot en met vrijdag 24 april 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Dhr. Cornelissens syndicus te Brecht, 
Brugstraat thv huisnr. 25-27-29 – parkeerverbod voor het plaatsen van vrachtwagens met kraan inzake 
dakwerken 
- De aanvrager om op dinsdag 11 februari 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Frans De Meyerstraat 1A– parkeerverbod vanaf de hoek van de straat over 10m voor 
plaatsen van verhuiswagen en ladderlift   
- De aanvrager om tussen dinsdag 18 februari 2020 en dinsdag 17 maart 2020 (1 dag in deze periode) 
signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Telenet te Brecht, 
Fresialaan t.h.v. huisnrs. 28-30 – aanleg leidingen voor Telenet – graafwerk in grasberm 
- De aanvrager om tussen 10 februari 2020 en 14 februari 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Vaartlaan thv 
huisnr. 67 – DWA aansluiting maken voor boot – afsluiten rijbaan met omleiding  
- De aanvrager om op 18 maart 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te 
Brecht, Handelslei thv huisnr. 30 – parkeerverbod voor vrachtwagen inzake levering meubels 
- De aanvrager om op dinsdag 18 februari 2020 (tussen 10u00 en 15u30) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Schoolplein - parkeerverbod voor het plaatsen van 
verhuiswagen en ladderlift 

22. Tijdelijk politiereglement - I love Sint-Job - Max Wildiersplein op 6 en 7 maart 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       Van woensdag 4 maart 2020 om 18.00 uur tot zondag 8 maart om 16.00 uur het stilstaan en parkeren 
te verbieden op het grasveld en grasdals van het Max Wildiersplein tussen de Brugstraat en de 
Kattenhoflaan. 



8 

-       Van vrijdag 6 maart 2020 om 17.00 uur tot zondag 8 maart 2020 om 16.00 uur het kruispunt Koningin 
Fabiolalaan/Max Wildiersplein af te sluiten voor alle verkeer. 
-       Van vrijdag 6 maart 2020 om 20.00 uur tot zondag 8 maart 2019 om 04.00 uur eenrichtingsverkeer in te 
voeren op het Max Wildiersplein met toegelaten rijrichting van de Brugstraat naar de Kattenhoflaan. 
-       De maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten.  
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen.  
Artikel 3 
Tijdens voormelde periode wordt een omleiding voorzien richting Brugstraat/Kerklei via de Watertorenstraat, 
B.A. Lambrechtslaan, Edith Cavelllaan, A. De Clerckstraat en Hogebaan.  
Artikel 4 
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 5 
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. 

23. Tijdelijk politiereglement - Motorvrienden 3 years on the road – parking Goorhof op 14 maart 
2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       Van zaterdag 14 maart 2020 om 20.00 uur tot zondag 15 maart 2020 om 04.00 uur parkeerverbod in te 
voeren op de parkeerplaatsen aan het Goorhof, Kerklei tussen het Goorhof en de chirolokalen. Het verkeer 
van voertuigen is er eveneens verboden. 
-       De maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten en de moto’s 
verbonden aan de benefiet. 
Artikel 2  
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen. 
Artikel 3 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16.03.1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen. 
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

24. Tijdelijk politiereglement - fuif après-ski - Kraaienhorst - 28 maart 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       Van zaterdag 28 maart 2020 om 19.00 uur tot zondag 29 maart 2020 om 04.00 uur eenrichtingsverkeer 
in te voeren op volgende plaatsen : 

 In het gedeelte van de Kraaienhorst dat gelegen is tussen de Mallebaan en de gemeenteweg Groot 
Veerle. 

 In de gemeenteweg Groot Veerle. 
Het verkeer is enkel toegelaten van de Mallebaan in de richting van de gewestweg Groot Veerle. 
-       De maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten.  
Artikel 2  
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen. De inrichters moeten zelf instaan voor het ordelijk verloop van het autoverkeer dat de parking 
op- of afrijdt.  
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.  
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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. 

25. Tijdelijk politiereglement - Touwtrekwedstrijd en fuiven - Brasschaatbaan op 3, 4 en 5 april 
2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om 
-       van vrijdag 3 april 2020 om 19.00 uur tot zondag 5 april 2020 om 24.00 uur eenrichtingsverkeer in te 
voeren : 

 in het gedeelte van de Brasschaatbaan dat gelegen is tussen de Hoge Mereyt en Brasschaatbaan in 
de richting van de Brasschaatbaan; 

 in de Hoge Mereyt tussen Brasschaatbaan en zijstraat Brasschaatbaan in de richting van zijstraat 
Brasschaatbaan; 

 in de Schoorsdijk in de richting van de Hoge Mereyt. 

 in de Koningsstraat in de richting van de Hoge Mereyt. 
-       De maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten. 
Artikel 2  
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen. De inrichters moeten zelf instaan voor het ordelijk verloop van het autoverkeer dat de parking 
op- of afrijdt. 
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. 

wonen 

26. Rechtzetting leegstandsheffing 2018 - Koningsstoel 47 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

27. Bijkomende punten gemeenteraad 

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

communicatie 

28. Ontwerp van huisstijldrukwerk gemeente en OCMW - Goedkeuring gunning 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht 'ontwerp van huisstijldrukwerk' voor 
gemeente en OCMW te gunnen aan de firma Made By Design. 
Artikel 2 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan Made By Design, de dienst communicatie en de financiële dienst. 

29. Aanstellen van een drukker - Verlenging opdracht 

Besluit 
Artikel 1 
De opdracht "Aanstellen van een drukker - Verlenging opdracht" wordt gegund aan dezelfde aannemer, 
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zijnde Artoos / Hayez, Oudestraat 19 te 1919 Kampenhout, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 
€ 37.130,00 excl. btw of € 39.357,80 incl. 6% btw. 

personeel 

30. Vacantverklaring van 1 VE administratieve medewerker - Dienst Vrije Tijd (C1-3) 

31. Vaststellen examencommissie voor de selectieprocedure arbeider-gebouwen (E1-3) 

32. Vaststellen examencommissie voor de selectieprocedure consulent-ICT (B1-3) 

33. Aanstelling van beleidsadviseur (A1a-A3a) 

34. Aanleg werfreserve voor beleidsadviseur (A1a-A3a) 

35. Aanstelling raadsman - Juridische ondersteuning personeelsmaterie 

36. Overeenkomst met Fiabilis voor optimalisatie van het loonbeheer 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel van Fiabilis voor een 
optimalisatie van het loonbeheer voor een periode van 3 jaar vanaf ondertekening van de overeenkomst, 
aan een fee van 40% voor RSZ-bijdragen en de variabele fee voor bedrijfsvoorheffing.  
Artikel 2 
De personeelsdienst staat in voor de aanlevering van de nodige documenten. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de personeelsdienst en de financiële dienst. 

FINANCIËN 

37. 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 320 914,46 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 54 008,16 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst van de nog terug te betalen waarborgen van 
2020, naar aanleiding van afgehandelde kapvergunningen en/of bouwdossiers, goed voor een bedrag van 1 
050 euro. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

38. Tweede verblijven - LB - Oninbaar 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om deze bedragen op oninbaar te zetten in de 
boekhouding. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 
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39. Gemeentelijke administratieve sanctie - G.S. - Oninbaar 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om deze bedragen op oninbaar te zetten in de 
boekhouding. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

MENS - BURGERZAKEN 

40. Aanvraag personenlijst GO-basisschool 't Park te Malle - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toelating om de gevraagde personenlijst te 
verstrekken aan GO-basisschool 't Park te Malle.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst burgerzaken en aan de aanvrager.  

bevolking 

41. Bevolkingsstatistiek 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de bevolkingsstatistiek van de gemeente 
Brecht op datum van 31 december 2019.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst burgerzaken. 

42. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters F.L. 

burgerlijke stand 

43. Concessie begraafplaatsen G.V.  - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

sport 

44. Stratenloop 26 juni 2020 - Sponsoring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college neemt akte van de organisatie van de stratenloop. 
Artikel 2 
Het college keurt de sponsorovereenkomst goed.  
Artikel 3 
Afschrift wordt bezorgd aan de sportdienst. 

WELZIJN 

45. Verslag Lokaal Overleg Kinderopvang 27 januari 2020 - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van het lokaal overleg 
kinderopvang van 27 januari 2020.  
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Artikel 2 
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de dienst welzijn. 

EREDIENSTEN 

46. Kerkraad Sint-Willibrordus - Verslag van kerkraad van 20 januari 2020– Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van kerkraad Sint-Willibrordus van 
20 januari 2020. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Willibrordus.  

47. Kerkraad Sint-Michiel - Verslag van kerkraad van 20 januari 2020 – Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van kerkraad Sint-Michiel van 20 
januari 2020. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Michiel. 

48. Kerkraad Sint-Leonardus - Verslag van kerkraad van 28 januari 2020 – Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van Kerkraad Sint-Leonardus van 
28 januari 2020 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Leonardus. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


