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VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 

1. Verslagen voorgaande zittingen 

Besluit 
Artikel 1 
De verslagen van het college van burgemeester en schepenen van de zittingen van 25 en 28 februari 2020 
worden goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Via L. Aerts: stand van zaken van eventuele stormschade aan Theobalduskapel. 
- Via D. De Veuster: Ter hoogte van de Keysershoeve in de Baan op Sas 2 staan er bloembakken als 
verkeersremmers. Er wordt bij regelmaat gemeld dat deze worden verschoven of dat de begroeiing het zicht 
hindert. Vanuit de wegendienst wordt nu het voorstel gedaan om deze te vervangen door zogenaamde 
betonnen legoblokken, voorzien van reflectoren.  Vraag via verkeerswerkgroep Sint Job. OK 
- Via F. Van Looveren: paaltjes in de Ringlaan moeten deze blijven staan?  Binnenkort komt er een bestek 
voor de aanpak van de Ringlaan (studiebureau).  In tussentijd laten we ze beter nog staan.  Verlichting 
oversteekplaats voor fietsers en voetgangers?  Waarschijnlijk zijn deze lichtjes besteld, wordt nagevraagd. 
- Via L. Aerts: Omgeving Oud gemeentehuis: in te plannen na Pasen: onkruid wegdoen en grote tegels 
nogmaals poetsen. 
- Via S. Deckers: takken van bomen in Handbooglaan, Holle weg, Hoge Baan, Vestlaan, ... hangen over 
waardoor vrachtwagen niet goed kan passeren.  Laten nakijken door de groendienst. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

projecten 

3. Lastvoorwaarden voor levering en plaatsing van berging met luifel op de kerkhoven in Sint-
Job-in't-Goor - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 2020/002 

Besluit 
Artikel 1 
Het bestek met nr. 2020/002 van 17 februari 2020 en de raming voor de opdracht “Lastvoorwaarden voor 
levering en plaatsing van berging met luifel op de kerkhoven in Sint-Job-in't-Goor”, opgesteld door de Dienst 
secretariaat worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en 
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van 
werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 129.699,90 excl. btw of € 156.936,88 incl. 21% btw. 
Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
Artikel 3 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op ARK 22110000990. 

4. Verkaveling Kapelakker (VMSW) - Werfverslag 11 d.d. 26 februari 2020 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van werfverslag 11 van 26 februari 2020 met 
betrekking tot de weg- en rioleringswerken voor de verkaveling "Kapelakker". 

 

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen van dinsdag 3 maart 2020 
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groendienst 

5. Kapvergunning Bosschaertlaan 44 

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

6. Kapvergunning Hogebaan 10 

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

7. Kapvergunning Egellaan 1 

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

8. Kapvergunning Heihoefke 15 a 

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

9. Teruggave waarborg kapvergunning Pijlstraat 5 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het advies van de groendienst met betrekking 
tot hogervermelde kapvergunning. 
Aan de financieel directeur van de gemeente wordt de opdracht gegeven om de borgsom (€ 150) volledig 
terug te betalen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de groendienst en de 
aanvrager. 
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RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen 

10. Splitsing Brasschaatbaan 33 - Ongunstig advies/opmerkingen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert de afsplitsing van de woning van de bedrijfsgebouwen 
op het perceel gelegen afdeling 1 sectie A 86B en 86C volgens het opmetingsplan van landmeter-expert 
Dries Roos opgesteld te Brasschaat op 26 november 2019. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt afgeleverd aan notaris De Sadeleer, Gasthuisstraat 27, Brecht. 

11. Splitsing - Luyckstraat 2+ - Zonder voorwerp 

Besluit 
Artikel 1 
Er vindt geen verdeling van onroerende goederen plaats. Het college van burgemeester en schepenen 
verklaart de aanvraag zonder voorwerp. 
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan notaris Michoel en Bremans, Burgemeester J. Van Aperenstraat 
8, 2320 Hoogstraten. 

vergunningsregister 

12. GC2015/70 - Vergunningenregister - Schotensteenweg 14 - Opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De hoevewoning met 2 bijgebouwen, zoals te zien op de luchtfoto van 1970 en het bijgebouw rechts van de 
schuur van 10m op 6m voorzien van een plat dak  gelegen Schotensteenweg 14 te Brecht, kadasternummer 
(afd. 3) sectie N 305 D) worden in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
Artikel 2 
Deze beslissing vervangt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van  9 november 
2015. 
Artikel 3 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvragers en aan het Departement Omgeving. 

13. GC2018/4 - Vergunningenregister - Brugstraat 200A - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De woning gelegen te  gelegen Brugstraat 200A te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 134 Z2) wordt 
in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund.  
Artikel 2 
Dit besluit vervangt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 9 april 2018. 
Artikel 3 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan Clijmans advocaten, en aan Departement Omgeving. 
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omgevingsvergunningen 

14. OMV2019/346 - Omgevingsvergunning - Ploegsdijk zn - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor grondwaterwinning in Ploegsdijk zn te 
Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie N 535 A, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
De voorwaarden opgenomen in het advies van I.G.E.A.N.-milieudienst dienen strikt nageleefd te worden en 
maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Vlaamse Milieumaatschappij dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
Milieuvoorwaarden 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd.  
Bijzondere voorwaarden: 
- Ingebruikneming/buitendienststelling grondwaterwinning: Aan de hand van een voorgeschreven 
meldingsformulier moeten elke ingebruikneming of buitendienststelling van een grondwaterwinning gemeld 
worden aan de Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst, zie 
http://www.heffingen.be/formulieren.  
- Grondwaterwinningen en buitendienststellingen: 
* Wanneer de exploitant een grondwaterwinning of een boorgat of een ander onderdeel hiervan, buiten 
dienst stelt, moet hij de ontsluiting van de watervoerende laag afdekken om verontreiniging of waterverlies te 
voorkomen. De exploitant deelt deze buitengebruikstelling mee aan de afdeling Water van de Vlaamse 
Milieumaatschappij 
* De exploitant is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning of een onderdeel hiervan, op te 
vullen wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. In voorkomend 
geval legt de exploitant het werkplan voor deze opvulling ter goedkeuring voor aan de afdeling Water van de 
Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst.  
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.  

15. OMV2019/350 - Omgevingsvergunning - Overbroekstraat 11+ - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor houden van paarden in een voormalige 
rundveestal in Overbroekstraat 11+ te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie B 474 B, mits voldaan wordt 
aan volgende voorwaarden: 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Brandweer dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van I.G.E.A.N.-milieudienst dienen strikt nageleefd te worden 
en maken integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
- 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. 
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. 
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16. OMV2019/392 - Omgevingsvergunning - Mieksebaan 104A - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een woning in 
Mieksebaan 104A te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie A 329 Z11, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
- Het pad naast het bijgebouw mag niet uitgevoerd worden en de oprit mag maximaal een breedte 
hebben van 3m zoals aangeduid op het inplantingsplan. 
- Er dient een heraanplant te gebeuren met 4 streekeigen hoogstambomen met plantmaat 16/18. Dit 
om het groene karakter van de omgeving te garanderen. 
- De overwelving van de gracht dient uitgevoerd te worden zoals opgenomen is in het advies van de 
wegendienst. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Dienst Wegen dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
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. 
• 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 1,75 m2 en inhoud van 1.094,75 liter. Deze installatie maakt het insijpelen 
van het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-De overwelving van de baangracht wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de geldende 
gemeentelijke verordening inzake het overwelven van baangrachten en conform het advies van de 
Wegendienst en/of rioolbeheerder Pidpa. 
-Grachten: Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
-Aanleg verhardingen: De verhardingen dienen zoveel mogelijk met waterdoorlatende materialen in 
combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag aangelegd te worden om maximaal infiltratie van 
hemelwater ter plaatse mogelijk te maken. Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra 
watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van toepassing. Enkele voorbeelden  
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° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de Waterwegwijzer bouwen en verbouwen. 
-Ophoging: Voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de woning kan in combinatie met afgraving dieper op het 
perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel overstroombare 
kruipkelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water. 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.  
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.)  
De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
Een deel van het water dient voor recuperatie en nuttige toepassing bij de bouwwerkzaamheden op de werf 
gestockeerd te worden. 
Bij droogte moet het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik. 
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. 

17. OMV2020/19 - Omgevingsvergunning - Luyckstraat 2A - Gunstig advies aan deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft gunstig advies voor voor het gemengd veebedrijf: 
hernieuwing van verandering door wijziging en uitbreiding in Luyckstraat 2A 2960 Brecht, kadasternummer 
(afd. 3) sectie D 151 H en (afd. 3) sectie D 154 B, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
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Stedenbouwkundige voorwaarden 
- de elektriciteitscabine moet uitgevoerd worden in betonpanelen met rood baksteenmotief zodat ze 
architecturaal één geheel vormt met de bedrijfsgebouwen. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- Een groenscherm zoals uitgewerkt op het inplantingsplan dient aangeplant te worden het eerstvolgende 
plantseizoen na het beëindigen van de in de stedenbouwkundige vergunning behandelde werken. De 
houder van de vergunning dient een borg van 3 euro/m² groenscherm dat dient aangeplant te worden te 
stellen. De waarborg wordt terugbetaald na twee jaar, waarvan de termijn ingaat op het ogenblik dat de 
(her)aanplant aan het bestuur aangemeld is en wanneer na controle blijkt dat de (her)aanplant zorgvuldig is 
uitgevoerd. De opgelegde (her)aanplanting dient uitgevoerd worden het eerst volgende plantseizoen na het 
beëindigen van de in de stedenbouwkundige vergunning behandelde werken en binnen de 
geldigheidstermijn van de afgeleverde stedenbouwkundige vergunning. Indien de opgelegde (her)aanplant 
van het groenscherm niet werd uitgevoerd binnen deze termijn, wordt de aanvrager aangetekend in gebreke 
gesteld om de heraanplant alsnog binnen het eerstvolgende plantseizoen volgend op het aangetekend 
schrijven uit te voeren. Indien de opgelegde heraanplant niet binnen deze periode wordt uitgevoerd, dan 
wordt er een proces-verbaal opgesteld en de waarborg ingehouden. 
- 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: 
- er dient maximaal ingezet te worden op de opvang van regenwater. De grondwaterwinning mag pas 
benut worden in tweede orde.  

18. OMV2019/371 - Omgevingsvergunning - Groot Schietveld - Intrekking 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de intrekking van de aanvraag voor het 
exploiteren van een kleitargetschietstand en het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen in Groot 
Schietveld zn, 2960 Brecht. 

19. OMV2019/268 - Omgevingsvergunning - Legeheideweg 13 - Advies aan Departement 
Omgeving en geen deelname hoorzitting 

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

20. OMV2019/396 - Omgevingsvergunning - Bosstraat 8 - Uitnodiging POVC 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging op de Provinciale 
Omgevingsvergunningscommissie op dinsdag 10 maart 2020 inzake de omgevingsvergunningsaanvraag 
van VAN VELTHOVEN gevestigd te Bosstraat 8 te 2960 Brecht. 
Artikel 2 
Het bestuur beslist om zich niet te laten vertegenwoordigen op de zitting van de POVC van 10 maart 2020.  

omgevingsmeldingen 

21. OMV2020/52 - Omgevingsmelding - Veldstraat 64 - Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
de opslag van gasflessen inrichting gelegen te 2960 Brecht, Veldstraat 64, kadasternummer (afd. 3) sectie D 
688 K aan FEJEC bvba wonende/gevestigd te Lipseinde 14  te 2330 Merksplas  
Artikel 2  
Er wordt akte genomen voor onbepaalde duur. 
Artikel 3 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 

stedenbouwkundige attesten 

22. SA2019/28 - Stedenbouwkundig attest - Dennenlaan ZN - Ongunstig 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een ongunstig stedenbouwkundig attest afgeleverd voor bouwen van een ééngezinswoning (2 
bouwlagen met plat dak) in Dennenlaan ZN te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 65 A14  aan de 
aanvrager. 

buurtwegen 

23. Gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 206 en voetweg nr. 150 - Heihoefke 1 - Besluit 
Deputatie 13 februari 2020 - Aktename en aanplakking 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de beslissing van de deputatie d.d. 13 februari 
2020 over de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nummer 206 en voetweg nr. 150.  
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen maakt de beslissing van de deputatie bekend vanaf de zondag 
na ontvangst ervan en dit gedurende acht dagen, door middel van aanplakking en publicatie op de 
gemeentelijke website. 
Artikel 3 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan het Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit, dienst 
stedenbouwkundige beroepen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen; aan de verzoekers tot 
gedeeltelijke afschaffing van de buurtweg, J. Janssens en Zonen, Heihoefke 1, 2960 Brecht en aan 
landmeter-expert Roel Bernaerts. 
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24. Gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 149 - KMO zone Klein-Veerle - Besluit Deputatie 13 
februari 2020 - Aktename en aanplakking 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de beslissing van de deputatie d.d. 13 februari 
2020 over de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr.149. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen maakt de beslissing van de deputatie bekend zondag na 
ontvangst ervan en dit gedurende acht dagen, door middel van aanplakking ter plekke, aan het 
gemeentehuis en publicatie op de gemeentelijke website. 
Artikel 3 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan de deputatie van de provincie Antwerpen koningin Elisabethlei 22 
te 2018 Antwerpen en aan I.G.E.A.N, met adres Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem. 

mobiliteit 

25. 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 woensdag 26 februari 2020 en vrijdag 28 februari 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Handelslei t.h.v. 
huisnr. 34 – DWA en RWA aansluiten – inname fiets- en voetpad  
- De aanvrager om van maandag 9 maart 2020 tot en met vrijdag 13 maart 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Biest (t.h.v. woning Gemeenteplaats 32) – 
parkeerverbod voor plaatsen van container 
- De aanvrager om tussen woensdag 26 februari 2020 en vrijdag 6 maart 2020 (verlenging) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Vaartstraat t.h.v. 
huisnr. 80 – wachtaansluiting vrij graven en aansluiting koppelen -  inname voetpad, fietspad en deel van de 
rijbaan 
- De aanvrager om tussen maandag 2 maart 2020 en vrijdag 13 maart 2020 (3 werkdagen in deze periode) 
(verlenging) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio 
te Brecht, Hendrik Consciencelaan (vanaf Brugstraat t.e.m. huisnr. 28) – DWA-aansluiting voorzien – 
afsluiten rijbaan 
- De aanvrager om tussen maandag 2 maart 2020 en vrijdag 6 maart 2020 (1 werkdag in deze periode, 
afhankelijk van de weersomstandigheden) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Bergsebaan (thv woning Kerklei nr. 89) – deksel en kader in 
klinkerrijbaan vervangen - inname halve rijbaan 
- De aanvrager om tussen dinsdag 3 maart 2020 en dinsdag 10 maart 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20268430) te Brecht, Kleine 
Vraagstraat – Sint Jobbaan – aanleg leidingen voor Fluvius – werken in de berm 
- De aanvrager om op zaterdag 21 maart 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
te Brecht, Veldstraat aan de overkant van huisnummer 8  – parkeerverbod voor het plaatsen van ladderlift en 
verhuiswagen 
- De aanvrager om tussen 9 maart 2020 en 27 maart 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen 
uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20269192) te Brecht, E.Claeslaan – aanleg leidingen voor 
Fluvius – werken in de berm en het voetpad 
- De aanvrager om op donderdag 12 maart 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Kattenhoflaan thv huisnr. 13 - parkeerverbod voor plaatsen van verhuiswagen 
- De aanvrager om op 9 maart 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor 
rekening van Pidpa ov te Brecht, Heihoefke t.h.v. huisnr. 6: nieuwe drinkwateraansluiting - inname berm, 
fietspad en deel van de rijbaan 
- De aanvrager om tussen maandag 2 maart 2020 en vrijdag 13 maart 2020 (verlenging) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Processieweg 
t.h.v. huisnr. 18 – DWA en RWA aansluiten - afsluiten rijbaan 
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lokale economie en landbouw 

26. Verslag kermisoverleg van 18/02/2020 - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van het overlegcomité kermissen 
en geeft haar goedkeuring aan de verleende adviezen. 
Artikel 2: 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de consulent lokale economie, dienst duurzaamheid en 
de dienst mobiliteit. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

27. Dagorde gemeenteraad d.d. 12 maart 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de dagorde van de gemeenteraad d.d. 12 
maart 2020. 

ICT 

28. Principieel akkoord tot afname: Opdrachtencentrale van de Vlaamse Overheid: Perceel 2: 
Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeente Brecht doet beroep op de opdrachtencentrale van de Vlaamse Gemeenschap voor afname 
van telecommunicatiediensten aangeboden via de Raamovereenkomst gesloten voor de volgende percelen: 
Perceel 2: Mobiele telefonie en mobiele datacommunicatie (Proximus NV). 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan dienst ICT en dienst financien. 

29. Vaststelling abonnementen voor mobiele telefonie en mobiele datacommunicatie per 
gebruikersgroep en afspraken met betrekking tot correct gebruik en split bil 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om bovenstaande bundels te voorzien voor de 
medewerkers die in functie van hun professionele doeleinden gebruik moeten maken van mobiele telefonie 
en mobiele datacommunicatie. 
Artikel 2 
Organisatie en personeel past in overleg met Proximus en Geronika de huidige abonnementen aan volgens 
bovenstaande afspraken. 
Artikel 3 
De medewerkers waarop bovenstaande beslissing van toepassing is worden in kennis gesteld van de na te 
leven afspraken. 

personeel 

30. Kennisname van besluiten algemeen directeur - februari 2020 

31. Vacantverklaring van 0,5 VE tijdelijke contractuele functie van arbeider-schoonmaak (E1-3) 
i.v.v. afwezigheid  

32. Vaststellen examencommissie voor de selectieprocedure van coördinator financiële dienst 
(A1a-A3a) 
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33. Disponibiliteitstelling  

34. Coaching leidinggevenden 

FINANCIËN 

35. 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 38 333,76 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 89 384,22 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 5 
000 euro. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

36. Budgetverschuiving Patrimonium 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verschuiving goed: budgetverschuiving 
van A000078/6130200/011901/Aankoop van materialen, benodigdheden en wisselstukken voor 
(vracht)wagens, tractoren en fietsen gemeente en OCMW naar A000078/6140200/011901/Uitbestede 
werkzaamheden en onderhoud voor (vracht)wagens, tractoren en fietsen gemeente en OCMW voor een 
bedrag van 25.000 euro. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken budgethouders en de financiële dienst. 

37. Wijziging zakelijk gerechtigde heffing leegstand aanslagjaar 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om het aanslagbiljet met belastingplichtige Groep Van 
Roey NV - Oostmalsesteenweg 261 - 2310 Rijkevorsel uit het kohier van de gemeentebelasting leegstaande 
gebouwen en woningen - aanslagjaar 2019 te verwijderen  
Artikel 2 
Van Roey Rode NV zal opgenomen worden in een bijkomend kohier van de gemeentebelasting leegstaande 
gebouwen en woningen voor de belasting verschuldigd voor de leegstaande woning gelegen Dorpsstraat 51 
- 2960 Brecht voor aanslagjaar 2019. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de zakelijk gerechtigden en de financieel directeur. 

38. Bijkomend kohier van de gemeentebelasting op leegstaande gebouwen en woningen - 
aanslagjaar 2019 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het bijkomend kohier van de gemeentebelasting op 
leegstand van woningen en gebouwen goed voor een bedrag van 6 000 euro voor het aanslagjaar 2019 en 
verklaart deze ook invorderbaar. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

 

 



12 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

39. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - N. J. 

40. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - B.G.C.. 

41. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - C.A. 

42. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - G.Z.F. 

burgerlijke stand 

43. Concessie begraafplaatsen  N.V.C. - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

44. UiTPAS - start UiTPAS-regio met BisCuit + Kalmthout, Wuustwezel, Essen en Wijnegem 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen is principieel akkoord met de oprichting van een UiTPAS-regio 
met de uit te breiden projectvereniging BisCuit (stichtende leden + Wijnegem, Wuustwezel, Kalmthout en 
Essen). Dit onder voorbehoud van afwijkingen van het gesimuleerde budget. Verwachte moment van 
implementatie is voorjaar 2021. 
Artikel 2 
Tijdens de eerste jaren zal een overgangsperiode zijn waarin enkel gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten onder 
de 80/20-regeling zullen vallen. De administratie doet een voorstel aan het college van burgemeester en 
schepenen voor eventuele overgangsmaatregelen tijdens de opstartperiode zodat kansengroepen ook 
tijdens de overgangsperiode kunnen participeren aan vrijetijdsactiviteiten van niet-gemeentelijke 
organisatoren. De welzijnsschakels worden betrokken bij opmaak van dit voorstel. 

cultuur 

45. Dienstverlening door pop-up uitbater OC 't Centrum 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen bevestigt dat Luc Stoffels de dienstverlening aan gebruikers 
van de zalen in OC 't Centrum - die buiten het toepassingsgebied van het pop-up uitbatingsrecht valt - 
factureert aan de gemeente Brecht. 

46. Toelage 125-jarig bestaan Landelijke Gilde Overbroek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van Landelijke Gilde Overbroek voor een 
subsidie voor het 125-jarig bestaan van de vereniging goed. De subsidie bedraagt 750 euro. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de dienst financiën. 
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erfgoed 

47. Archeologienota ID 13894 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de archeologienota met identificatienummer 
13894 en onderwerp Vooronderzoek Brecht Sint-Lenaarts Kapelakker. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst erfgoed voor verdere verwerking. 
 

 
Els Eelen Sven Deckers 
Algemeen Directeur wnd. Burgemeester 
 


