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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 11 februari 2020 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Via S. Deckers: onderhoud Boudewijnstraat (e-mail in bijlage). Standpunt: ter plaatse bekijken en in de 
planning opnemen. TD antwoordt aan aanvrager.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

groendienst 

3. Kapvergunning Dennenlaan 69A 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien 
van 1 berk, 1 acacia en 2 sparren . 
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. Huur hoogwerker voor algemene snoeiwerken 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de hoogwerker voor 2 keer 2 weken te huren bij 
Hermans Rental, Beersebaan 71 te 2310 Rijkevorsel voor de prijs van € 1 573 (incl. 21% btw, verzekering 
en 2 veiligheidsharnassen). 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de financieel directeur en de dienst groendienst en 
leefomgeving. 

wegendienst 

5. 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 Houtstraat 129, 2960 Brecht volgens dossier 
25023489. 
- Fluvius, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout voor werken in de Abdijlaan, 2960 Brecht volgens 
dossier 335605. 
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- Fluvius, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout voor werken in de Guldensporenlei, 2960 Brecht volgens 
dossier 338558. 
- Pidpa, Vierselse baan 5, 2280 Grobbendonk voor werken in de Hoeveweg, 2960 Brecht volgens dossier D-
25-462 op voorwaarde dat de kosten door de aanvrager van SV 2017-314, VZW Organisatie Broeders 
van Liefde gedragen worden. 

6. Weg- en rioleringswerken K. Elisabethlei en omgeving - Goedkeuring definitieve oplevering - 
2016/004 

Besluit 
Artikel 1 
De opdracht “Weg- en rioleringswerken K. Elisabethlei en omgeving” wordt definitief opgeleverd. 

7. Onderhouds- en herstellingswerken 2017 - Proces-verbaal van definitieve oplevering - d.d. 5 
februari 2020 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het proces-verbaal van definitieve oplevering 
van 5 februari 2020 met betrekking tot de onderhouds- en herstellingswerken. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen 

8. Aanpassing Omgeving.net door Remmicom - Goedkeuring factuur 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de factuur van Remmicom voor het verwerken van het 
aanvragen van natuurvergunningen en de kleinhandelsactiviteiten in Omgeving.net van 2 500,00 euro excl. 
btw, 3 025,00 euro incl. btw goed. 

9. VV2017/22 - Verkavelingen - Eikenlei 162-164 - Afleveren verkavelingsattest 

Besluit 
Artikel 1 
Aan notariaat Chris Celis, Bredabaan 75, 2930 Brasschaat wordt een attest afgeleverd waarin het college 
van burgemeester en schepenen verklaart dat de verkavelaar m.b.t. de verkaveling gelegen te Brecht, 
Eikenlei 162-164,  kadastraal gekend als (afd. 5) sectie A 1 D17, (afd. 5) sectie A 1 T18 en (afd. 5) sectie A 1 
S18 waarvoor vergunning werd verleend op 11 juni 2018 met gemeentelijk kenmerk 2017/22 aan alle in de 
verkavelingsvergunning opgelegde voorwaarden heeft voldaan en dat de percelen welke van deze 
verkaveling deel uitmaken als bouwgrond mogen verkocht worden. 

vergunningsregister 

10. VV1978/31 of 1978/17(02) - Vergunningenregister - Onderzoek verval verkaveling - 
Tuinwijk/Dorpsstraat - Niet-vervallen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat de verkavelingsvergunning die op 7 maart 1988 
verleend werd aan Notaris Van Der Borght, voor het verkavelen van een perceel gelegen te Brecht 
Tuinwijk 15, Tuinwijk 17, Tuinwijk 23, Tuinwijk 25, Tuinwijk 33, Tuinwijk 43, Tuinwijk 45, Dorpsstraat 23, 
Dorpsstraat 29, Tuinwijk 25 en Tuinwijk zn, kadastraal gekend als (afd. 4) sectie D 91 N2, D 94 F, D 94 G, D 
94 H, D 93 C, D 93 D, D 97 G, D 93 E, D 91 H, D 91 K 2, D 97 L, D 96 S niet vervallen is. 
Artikel 2 
De verkaveling wordt opgenomen in het vergunningenregister als niet vervallen. 
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Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Isis Vermander & Sasha Dewitte, geassocieerde notarissen 
BV, Gemeentepark 17, 2990 Wuustwezel. 

11. GC2018/47 - Vergunningenregister - Vaartstraat 108 - Deels opname 

Besluit 
Artikel 1 
De volumes A, B, B’, L1, L3, L4 en L7 zoals omschreven op de fiche met schattingsinformatie van 1977 
gelegen Vaartstraat 108 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie A 119 E en (afd. 4) sectie A 119 D) 
worden in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. De volumes L2, L5 en L6 worden niet 
in het vergunningenregister opgenomen als vergund geacht. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan LSB rent bvba, en aan het Departement Omgeving 
Artikel 3 
Deze beslissing vervangt de beslissing van 17 december 2018. 

omgevingsvergunningen 

12. OMV2020/16 - Omgevingsvergunning - Heihoefke 6 - Openbaar onderzoek 

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

13. OMV2019/313 - Omgevingsvergunning - Vogelkerslaan 56 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het uitbreiden van een woning in 
Vogelkerslaan 56 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 51 X3, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
- De voorwaarden van woonpark zoals omschreven in de gewestplanbestemming dienen in acht 
genomen te worden: Het niet-bebouwbare gedeelte moet aangelegd worden met hoogstammig groen 
(het bestaande moet bewaard worden). Het groen moet aangebracht worden langs alle zijden van het 
perceel, min de nodige toegangen. Slechts 10% van de perceelsoppervlakte mag ingenomen worden 
voor het aanleggen van grasperken, speelruimten, tennisvelden en dergelijke.  
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. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-
rioleringsbeheer.  
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Plaatsen van een hemelwaterecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• vrijstelling operationeel recuperatiesysteem  
• 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 3,72 m2 en inhoud van 2.325 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). 
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-Aanleg verhardingen: De verhardingen dienen zoveel mogelijk met waterdoorlatende materialen in 
combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag aangelegd te worden om maximaal infiltratie van 
hemelwater ter plaatse mogelijk te maken. Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra 
watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van toepassing. Enkele voorbeelden  
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de Waterwegwijzer bouwen en verbouwen.  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- 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.  

14. OMV2019/317 - Omgevingsvergunning - Houtstraat 36 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het verbouwen van een 
ééngezinswoning en het aanpassen van de bijhorende verharding te Houtstraat 36, 2960 Brecht, 
kadasternummer (afd. 4) sectie D 131 D, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
-er dient 8,81m² minder niet strikt noodzakelijke verharding uitgevoerd 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.  
-Rioleringsaansluiting: Voor bestaande gebouwen in gerioleerd gebied is er een aansluitverplichting: 
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.  
- 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 
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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.  
- 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. OMV2019/323 - Omgevingsvergunning - Vondel 35 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor een schrijnwerkerij met functiewijziging 
(RUP zonevreemde bedrijven) in Vondel 35 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie B 550 K, (afd. 4) 
sectie B 550 E en (afd. 4) sectie B 550 L aan TRAPPEN VERMEIREN BVBA gevestigd te vondel 35 te 2960 
Brecht mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Brandweer dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.   
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
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 van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat conform de richtlijnen: Een septische put is verplicht aan te leggen in het collectief te 
optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet hierop aangesloten worden.  
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: [Voor de functiewijziging van de 
gebouwen blijven de basisvergunningen onverminderd van kracht. Bij de voormalige loods dient er een 
regenwaterput met een inhoud van 12.500 liter en operationele pompinstallatie aanwezig te zijn, conform de 
waterparagraaf bij het collegebesluit van 8/12/2008 met kenmerk SV2008-423. De overloop van deze put 
mag niet aangesloten worden op de riolering,  open gracht.] 
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van 12.500l  voorzien van nuttig 
hergebruik (bedrijfsgebouwen; put, pomp en aftappunten voor bedrijfstoepassingen, dienstkraan voor 
kuiswater, sanitair etc) met een noodoverloop naar een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het 
gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
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• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone met een minimale 
wandoppervlakte van 9,6 m2 en inhoud van 6000 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). 
-Waterlopen: De erfdienstbare strook langs waterlopen van 2de en 3de categorie voor ruimingswerken  
-Grachten: Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden.  
Stedenbouwkundige voorwaarden 
-Uiterlijk tot 1/1/2030 kan de functie schrijnwerkerij op deze locatie uitgevoerd worden. Vanaf die 
datum is deze zone enkel nog bestemd als agrarisch gebied. 
- 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.  
Milieuvoorwaarden 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
Art. 2: De omgevingsvergunning wordt verleend tot 1/1/2030.  

16. OMV2019/348 - Omgevingsvergunning - Dennenlaan 42 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel. 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het aanleggen van een oprit en het 
rooien van een 3 stammige eik te Dennenlaan 42, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 58 L, mits 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- Er dienen 2 inheemse hoogstambomen heraangeplant te worden met plantmaat 16/18.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- 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. 
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17. OMV2019/369 - Omgevingsvergunning - Ganzendries 15 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het bouwen van een gesloten 
bebouwing met een bijgebouw in de achtertuin te Ganzendries 15, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 3) 
sectie D 510 H, 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 overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-
rioleringsbeheer.  
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat conform de richtlijnen: Een septische put is verplicht aan te leggen in het collectief te 
optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet hierop aangesloten worden.  
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 hemelwaterrecuperatiesysteem 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). Deze installatie maakt het gebruik van 
het opgevangen regenwater mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Vrijstelling infiltratievoorziening.  
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat 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.  
-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. 
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Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste alternatief: lozing op de openbare 
riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de 
riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.)  
Het water mag geen wateroverlast veroorzaken 
Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht afvoer in de 
riolering of beek. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de milieuwetgeving. 
De exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet).  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- De 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. 

18. OMV2019/383 - Omgevingsvergunning - E.Van Notenlaan 73 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het verwijderen van een gevelsteen, 
het isoleren en aanbrengen van steenstrips te E.Van Notenlaan 73, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 4) 
sectie B 599 L4, 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.  
-Rioleringsaansluiting: Voor bestaande gebouwen in gerioleerd gebied is er een aansluitverplichting: 
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.  
- 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 
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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. 
- 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. 

19. OMV2019/285 - Omgevingsvergunning - Nollekensweg ZN - Wijzigingslus 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent voor bovenstaande aanvraag een eenmalige 
verlenging met maximaal 60 dagen in toepassing van artikels 30 en 45 van het Decreet betreffende de 
omgevingsvergunningen (wijzigingslus). 

omgevingsmeldingen 

20. OMV2020/29 - Omgevingsmelding - Veldstraat 128A - Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
een bovengrondse propaangastank inrichting gelegen te 2960 Brecht, Veldstraat 128A, kadasternummer 
(afd. 3) sectie C 223 E.  
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. 
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omgevingsvergunningen voor verkavelen 

21. OMVV 2019/23 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Sluisvijfbaan - Openbaar onderzoek 

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

22. OMVV 2019/30 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Cambeenbos laan C 42 - Openbaar 
onderzoek 

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

23. OMVV 2019/25 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Bergsebaan 99 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden voor bijstellen van de verkaveling (mogelijk maken van een garage in de zijtuinstrook voor lot 3) in 
Bergsebaan 99 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 180 S, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
- de diepte van de zone voor autobergplaatsen wordt beperkt tot die diepte waar de zijtuinstrook van 
Bergsebaan 101 minimaal 3m is (zie aangepast verkavelingsplan). 
- de aanpalende eigenaar dient kennis te hebben van het bouwplan van de aanvrager en het is hem bekend 
is dat één van hem of zijn rechtverkrijgenden, de verplichting zal worden opgelegd tot plaatsing op dezelfde 
bouwlijn van een autobergplaats in hetzelfde gevelmateriaal. 
- de verkavelingsvoorschriften voor het bouwen van een autobergplaats in de zijtuinstrook van lot 3 worden 
vervangen door de goedgekeurde verkavelingsvoorschriften voor het bouwen van een autobergplaats in de 
zijtuinstrook van de verkavelingswijziging OMV2019/22 van loten 1 en 2. 
- 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 in rood gewijzigde verkavelingsvoorschriften dienen toegepast 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. 

omgevingsberoepen 

24. OMV2019/12 - Omgevingsberoepen - P. Wabbeslaan 15a - Aktename verzoek tot vernietiging 
besluit Deputatie 26 september 2019 en beslissing indienen verzoekschrift tot vernietiging 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verzoekschrift tot vernietiging van de 
omgevingsvergunning die op 26 september 2019 werd afgeleverd door de Deputatie voor het bouwen van 



11 

een woning en het slopen van bestaande aanbouw van een magazijn in de P. Wabbeslaan 15a te 2960 
Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 163 W. 
Artikel 2  
Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing om een verzoekschrift tot tussenkomst 
in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen stelt meester Geens van GSJ-advocaten aan om de gemeente 
te vertegenwoordigen en vrijwillig tussen te komen in dit dossier. 
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst omgeving en de Raad voor 
Vergunningsbetwisting. 

duurzame ontwikkeling 

25. Aanpassen openbare verlichting conform het masterplan: vervangen oude armaturen door 
LED-verlichting 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende offertes goed voor het vervangen van oude 
armaturen door LED-verlichting: 

 Omgeving Pothoek 

 Bethanienlei 

 Omgeving Kapelakker 
Dit voor een totaalbedrag van 101.424,01 euro (btw excl.) 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende offerte voor het vervangen van oude 
armaturen door LED-verlichting niet goed: omgeving Andrelaan (52.397,64 euro btw excl.). 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de dienst duurzame ontwikkeling om aan 
Fluvius een alternatief te vragen voor omgeving Hoge Heidelaan, Solvijnslaan, Hoge Meerheuvel en Van de 
Reydtlaan en na de rioleringswerken in 2023-2024 te verLEDden. 
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Fluvius, de dienst milieu en duurzaamheid en de 
financieel directeur. 

26. Deelname Mijn Mooie Straat: traject vuilnisbakkenplan via Mooimakers 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de deelname aan Mijn Mooie straat goed en stapt in het 
traject om het vuilnisbakkenbeheer te optimaliseren.  
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte dat de gemeente Brecht 9 000 euro ontvangt van 
Mooimakers indien minstens de minimale acties werden uitgevoerd.  
Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de dienst duurzaamheid en aan Mooimakers.  

integrale veiligheid 

27. Integrale veiligheid – fuiven te Brecht, Gemeenteplaats – Pasenkermis op 11, 12 en 13  april 
2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan vzw Carouse, p.a. 
Kanaallaan 8 te 2960 Brecht om fuiven in te richten met Pasenkermis op 11, 12 en 13 april 2020 in een tent 
van 10x20m te Brecht, Gemeenteplaats voor café De Kroon. 
De inrichter dient aan de voorwaarden van het gemeentelijk reglement op evenementen te voldoen.  
Afwijking van de geluidsnorm wordt verleend tot 95 dbA (categorie 2) overeenkomstig Vlarem II artikel 
6.7.3§3. 
Bijkomende flankerende maatregelen moeten getroffen worden: 
-       continue bewaking van het geluid met een erkende en geijkte meetset. 
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-       zelfcontrole is ten laste van organisator en geluidstechnicus of dj. 
-       meten en registreren van het geluid gedurende de ganse activiteit. 
-       meetgegevens gedurende een maand ter beschikking houden. 
-       manipuleren van de meetketen is strafbaar. 
-       het omgevingsgeluid zoals bepaald in Vlarem II blijft onverminderd van kracht, hetzij de richtwaarde 
voor geluid in open lucht conform bijlage 4.5.4 en/of binnenshuis conform bijlage 2.2.2. 
-       het verschil tussen de gemeten C-filter en A-filter mag maximaal 15 dB bedragen [db(C) - dB(A) < 15 
dB]. 
-       kosteloos en duidelijk zichtbaar gehoorbescherming aanbieden. 
-       inrichten niet voor publiek toegankelijke zone van minimaal 2m aan alle geluidskasten. 
-       de duur van de muziekactiviteit is beperkt tot 4uur met een gradueel afbouwen vanaf 3u met 10dbA. 
Verplichte naleving van de bovenstaande voorwaarden zonder afbreuk te doen aan de bepalingen rond 
burenhinder vervat in het gemeentelijke politiereglement (GAS) of Burgerlijk Wetboek.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de organisatoren, de lokale politie en de brandweer. 

28. Integrale veiligheid – Vlottenrace te Brecht, Vaartlaan 9 – Jeugddienst Brecht op 24 mei 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan jeugddienst Brecht om een 
vlottenrace in te richten op zondag 24 mei 2020 te Brecht, Vaartlaan 9.  
De vereniging dient aan de voorwaarden van het gemeentelijk reglement op evenementen te voldoen.  
Afwijking van de geluidsnorm wordt verleend tot 95 dbA (categorie 2) overeenkomstig Vlarem II artikel 
6.7.3§3. 
Bijkomende flankerende maatregelen moeten getroffen worden: 
-       continue bewaking van het geluid met een erkende en geijkte meetset. 
-       zelfcontrole is ten laste van organisator en geluidstechnicus of dj. 
-       meten en registreren van het geluid gedurende de ganse activiteit. 
-       meetgegevens gedurende een maand ter beschikking houden. 
-       manipuleren van de meetketen is strafbaar. 
-       het omgevingsgeluid zoals bepaald in Vlarem II blijft onverminderd van kracht, hetzij de richtwaarde 
voor geluid in open lucht conform bijlage 4.5.4 en/of binnenshuis conform bijlage 2.2.2. 
-       het verschil tussen de gemeten C-filter en A-filter mag maximaal 15 dB bedragen [db(C) - dB(A) < 15 
dB]. 
-       kosteloos en duidelijk zichtbaar gehoorbescherming aanbieden. 
-       inrichten niet voor publiek toegankelijke zone van minimaal 2m aan alle geluidskasten. 
-       de duur van de muziekactiviteit is beperkt tot 4uur met een gradueel afbouwen vanaf 3u met 10dbA. 
Verplichte naleving van de bovenstaande voorwaarden zonder afbreuk te doen aan de bepalingen rond 
burenhinder vervat in het gemeentelijke politiereglement (GAS) of Burgerlijk Wetboek.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de organisatoren, de lokale politie en de brandweer. 

29. Integrale veiligheid – Verjaardagsfeest – Kloosterstraat op 20 juni 2020 

Besluit 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen om een verjaardagsfeest te 
organiseren te Brecht, Kloosterstraat 4 op zaterdag 20 juni 2020.  
De inrichter dient aan de voorwaarden van het gemeentelijk reglement op evenementen te voldoen.  
Afwijking van de geluidsnorm wordt verleend tot 95 dbA (categorie 2) overeenkomstig Vlarem II artikel 
6.7.3§3. 
Bijkomende flankerende maatregelen moeten getroffen worden: 
-       continue bewaking van het geluid met een erkende en geijkte meetset. 
-       zelfcontrole is ten laste van organisator en geluidstechnicus of dj. 
-       meten en registreren van het geluid gedurende de ganse activiteit. 
-       meetgegevens gedurende een maand ter beschikking houden. 
-       manipuleren van de meetketen is strafbaar. 
-       het omgevingsgeluid zoals bepaald in Vlarem II blijft onverminderd van kracht, hetzij de richtwaarde 
voor geluid in open lucht conform bijlage 4.5.4 en/of binnenshuis conform bijlage 2.2.2. 
-       het verschil tussen de gemeten C-filter en A-filter mag maximaal 15 dB bedragen [db(C) - dB(A) < 15 
dB]. 
-       kosteloos en duidelijk zichtbaar gehoorbescherming aanbieden. 
-       inrichten niet voor publiek toegankelijke zone van minimaal 2m aan alle geluidskasten. 
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-       de duur van de muziekactiviteit is beperkt tot 4uur met een gradueel afbouwen vanaf 3u met 10dbA. 
Verplichte naleving van de bovenstaande voorwaarden zonder afbreuk te doen aan de bepalingen rond 
burenhinder vervat in het gemeentelijke politiereglement (GAS) of Burgerlijk Wetboek.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de organisatoren, de lokale politie en de brandweer. 

30. Integrale veiligheid – stratenloop te Brecht-centrum op vrijdag 26 juni 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan sportdienst van de 
gemeente Brecht om een stratenloop in te richten in het centrum van Brecht op vrijdag 26 juni 2020.  
De vereniging dient aan de voorwaarden van het gemeentelijk reglement op evenementen te voldoen.  
Afwijking van de geluidsnorm wordt verleend tot 95 dbA (categorie 2) overeenkomstig Vlarem II artikel 
6.7.3§3. 
Bijkomende flankerende maatregelen moeten getroffen worden: 
-       continue bewaking van het geluid met een erkende en geijkte meetset. 
-       zelfcontrole is ten laste van organisator en geluidstechnicus of dj. 
-       meten en registreren van het geluid gedurende de ganse activiteit. 
-       meetgegevens gedurende een maand ter beschikking houden. 
-       manipuleren van de meetketen is strafbaar. 
-       het omgevingsgeluid zoals bepaald in Vlarem II blijft onverminderd van kracht, hetzij de richtwaarde 
voor geluid in open lucht conform bijlage 4.5.4 en/of binnenshuis conform bijlage 2.2.2. 
-       het verschil tussen de gemeten C-filter en A-filter mag maximaal 15 dB bedragen [db(C) - dB(A) < 15 
dB]. 
-       kosteloos en duidelijk zichtbaar gehoorbescherming aanbieden. 
-       inrichten niet voor publiek toegankelijke zone van minimaal 2m aan alle geluidskasten. 
-       de duur van de muziekactiviteit is beperkt tot 4uur met een gradueel afbouwen vanaf 3u met 10dbA. 
Verplichte naleving van de bovenstaande voorwaarden zonder afbreuk te doen aan de bepalingen rond 
burenhinder vervat in het gemeentelijke politiereglement (GAS) of Burgerlijk Wetboek.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de organisatoren, de lokale politie en de brandweer. 

31. Integrale veiligheid – Feeeest in het park te Brecht, Gemeentepark op 27 juni 2020 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan de cultuurdienst van de 
gemeente Brecht om het familiefestival in het Gemeentepark “Feeeest in het park” in te richten op zaterdag 
27 juni 2020.  
Voor de inrichting van dit evenement dient aan de voorwaarden van het gemeentelijk reglement op 
evenementen voldaan te worden.   
Afwijking van de geluidsnorm wordt verleend tot 95 dbA (categorie 2) overeenkomstig Vlarem II artikel 
6.7.3§3. Bijkomende flankerende maatregelen moeten getroffen worden: 
-       continue bewaking van het geluid met een erkende en geijkte meetset. 
-       zelfcontrole is ten laste van organisator en geluidstechnicus of dj. 
-       meten en registreren van het geluid gedurende de ganse activiteit. 
-       meetgegevens gedurende een maand ter beschikking houden. 
-       manipuleren van de meetketen is strafbaar. 
-       het omgevingsgeluid zoals bepaald in Vlarem II blijft onverminderd van kracht, hetzij de richtwaarde 
voor geluid in open lucht conform bijlage 4.5.4 en/of binnenshuis conform bijlage 2.2.2. 
-       het verschil tussen de gemeten C-filter en A-filter mag maximaal 15 dB bedragen [db(C) - dB(A) < 15 
dB]. 
-       kosteloos en duidelijk zichtbaar gehoorbescherming aanbieden. 
-       inrichten niet voor publiek toegankelijke zone van minimaal 2m aan alle geluidskasten. 
-       de duur van de muziekactiviteit is beperkt tot 4uur met een gradueel afbouwen vanaf 3u met 10dbA. 
Verplichte naleving van de bovenstaande voorwaarden zonder afbreuk te doen aan de bepalingen rond 
burenhinder vervat in het gemeentelijke politiereglement (GAS) of Burgerlijk Wetboek.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de organisatoren, de lokale politie en de brandweer. 
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32. Integrale veiligheid – Overbroek kermis te Brecht, Sint-Willebrordusstraat op 18, 19, 20 en 21 
september 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan Overbroek kermis Comité 
om Overbroek kermis in te richten op 18-19-20 en 21 september 2020 te Brecht, Sint-Willebrordusstraat 
(speelweide naast vrije school).  
De vereniging dient aan de voorwaarden van het gemeentelijk reglement op evenementen te voldoen.  
Afwijking van de geluidsnorm wordt verleend tot 95 dbA (categorie 2) overeenkomstig Vlarem II artikel 
6.7.3§3. 
Bijkomende flankerende maatregelen moeten getroffen worden: 
-       continue bewaking van het geluid met een erkende en geijkte meetset. 
-       zelfcontrole is ten laste van organisator en geluidstechnicus of dj. 
-       meten en registreren van het geluid gedurende de ganse activiteit. 
-       meetgegevens gedurende een maand ter beschikking houden. 
-       manipuleren van de meetketen is strafbaar. 
-       het omgevingsgeluid zoals bepaald in Vlarem II blijft onverminderd van kracht, hetzij de richtwaarde 
voor geluid in open lucht conform bijlage 4.5.4 en/of binnenshuis conform bijlage 2.2.2. 
-       het verschil tussen de gemeten C-filter en A-filter mag maximaal 15 dB bedragen [db(C) - dB(A) < 15 
dB]. 
-       kosteloos en duidelijk zichtbaar gehoorbescherming aanbieden. 
-       inrichten niet voor publiek toegankelijke zone van minimaal 2m aan alle geluidskasten. 
-       de duur van de muziekactiviteit is beperkt tot 4uur met een gradueel afbouwen vanaf 3u met 
10dbA. 
Verplichte naleving van de bovenstaande voorwaarden zonder afbreuk te doen aan de bepalingen rond 
burenhinder vervat in het gemeentelijke politiereglement (GAS) of Burgerlijk Wetboek.  
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de afwijking van het sluitingsuur tot 
04.00u voor Overbroekkermis op maandagmorgen 21 september en dinsdagmorgen 22 september 
2020. 
Conform het reglement op evenementen moet de muziek worden stopgezet om 04.00 uur met een gradueel 
afbouwen vanaf 03.00 uur met 10 dbA.  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de organisatoren, de lokale politie en de brandweer. 

mobiliteit 

33. Signalisatievergunningen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor het plaatsen van signalisatie op de 
openbare weg aan: 
- De aanvrager om tussen 13 februari 2020 en 20 februari 2020 (verlenging) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa ov te Brecht, Oostmalsebaan t.h.v. 
huisnr. 21A: herstelling/ onderhoud waternet, inname berm, fietspad en deel van de rijbaan 
- De aanvrager om op woensdag 26 februari 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Bergsebaan thv huisnr. 5 - parkeerverbod voor het plaatsen van verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om tussen 27 februari 2020 en 20 maart 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius ( ref. 20260971) te Brecht, Felix 
Pacquéelaan (max 3 dagen) en Stijn Streuvelslaan (1 dag) – aanleg nutsleidingen in verkaveling 
- De aanvrager om op maandag 24 februari 2020 en vrijdag 28 februari 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Handelslei thv huisnr. 37 – plaatsen van 
verhuiswagen op voet- en fietspad 
- De aanvrager om op zaterdag 29 februari 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Sint-Job-in-‘t-Goor, Kerklei t.h.v. huisnr. 56 - parkeerverbod voor plaatsen van verhuiswagen en 
ladderlift 
- De aanvrager om tussen maandag 17 februari 2020 en vrijdag 21 februari 2020 ( 2 werkdagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te 
Brecht, Broeckhovenstraat  t.h.v. huisnr. 9 – DWA en RWA aansluiten op riolering – afsluiten rijbaan met 
omleiding 
- De aanvrager om op zaterdag 7 maart 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
te Brecht, Brugstraat t.h.v. huisnrs. 159 t.e.m. 165 – parkeerverbod voor verhuiswagen 
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- De aanvrager om op vrijdag 28 februari 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
te Brecht, Eikenlei t.h.v. huisnrs. 10-12 – parkeerverbod voor verhuiswagen 
- De aanvrager om tussen woensdag 19 februari 2020 en vrijdag 21 februari 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Vaartstraat t.h.v. 
huisnr. 80 – wachtaansluiting vrijgraven en aansluiting koppelen -  inname voetpad, fietspad en deel van de 
rijbaan 
- De aanvrager om van vrijdag 21 februari 2020 tot en met dinsdag 25 februari 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Vaartkant Links 
t.h.v. huisnr. 3 – DWA en RWA koppelen en aansluiten op gracht aan overzijde van de straat -  afsluiten 
rijbaan met omleiding 

34. Tijdelijk politiereglement - Circus Barones - Max Wildiersplein van 19 maart tot 22 maart 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
van woensdag 18 maart 2020 om 18.00 uur tot maandag 23 maart 2020 om 08.00 uur een parkeer- en 
stilstandverbod in te voeren op het Max Wildiersplein te Sint-Job-in-'t-Goor.  
Artikel 2  
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen.  
Artikel 3 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16.03.1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen.  
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

personeel 

35. Vacantverklaring 1 VE contractuele functie van coördinator financiële dienst (A1a-A3a) 

36. Vaststellen examencommissie voor de selectieprocedure consulent mobiliteit (B1-3) 

37. Vaststellen examencommissie voor de selectieprocedure consulent duurzaamheid (B1-3) 

38. Verlengen werfreserve voor technisch assistent-schrijnwerker (D1-3) 

39. Verlengen werfreserve voor consulent sport (B1-3) 

40. Bijkomende aanstelling vrijwilliger bibliotheek 

41. Aanstelling tuchtonderzoeker 

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 296 151,08 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 84 442,65 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
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Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

43. Inschrijving van ambtswege in de bevolkingsregisters D.M.B. 

44. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - N. K. 

burgerlijke stand 

45. Concessie begraafplaatsen VdB MC - Besluit 

46. Concessie begraafplaatsen  M. M. - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

cultuur 

47. OC 't Centrum - Aankoop verrijdbare kapstokken 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aankoop goed van 3 verrijdbare kapstokken ter 
waarde van 2.625,5 euro excl. btw bij Kree Interieur goed. 
Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 

sport 

48. Beroep tegen niet-erkenning als Brechtse Sportclub - Voetbal de Ring Dames 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om zaalvoetbal de Ring dames niet te erkennen als 
Brechtse sportclub. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de zaalvoetbal De Ring dames. 

MENS - BIBLIOTHEEK 

49. Kennisname verslagen beheersorgaan bibliotheek van 4 november 2019 en 22 januari 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de verslagen van het beheersorgaan van de 
bibliotheek van 4 november 2019 en 22 januari 2020. 

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL 

50. Bouw GBS De Sleutelbloem - Verslagen bouwcomité 5 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van verslagen nr. 5 van het bouwcomité voor GBS 
De Sleutelbloem. 
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EREDIENSTEN 

51. Kerkraad Heilige Man Job - Verslag van kerkraad van 5 februari 2020 – Aktename 

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

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


