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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 3 maart 2020 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Projecten: Terugkoppeling Hoeveweg - nieuwbouw Sint-Rafaël: Aannemer Van Den Bogerd BVBA uit 
Meerle is ter plaatse geweest en heeft prijsraming opgemaakt voor dit project uit te voeren. Zie ook bijlagen. 
Raming apart voor het uitbreiden van de Hoeveweg tot aan perceelsgrens = 24.472,40 euro/excl. btw. Let 
wel, deze uitvoering is voorzien met aan beide zijden van de weg een goot in glijbekisting waardoor straat 
zelf goed is opgeschoord.  
Indien er gekozen wordt voor de goedkopere uitvoering met prefab betonelementen die gemakkelijker ten 
opzichte van elkaar kunnen verzakken komt dit op een totale ramingsprijs van 19.797,40€/excl. btw. 
Tevens heeft aannemer Van Den Bogerd BVBA uit Meerle nog een aparte ramingsprijs gegeven voor het 
uitvoeren van de 12 stuks parkeerplaatsen gelegen op het privé-terrein van Sint-Rafaël. Deze raming komt 
in totaal uit op 11.327,50 euro/excl. btw. 
Graag standpunt van college: We stellen aan de school voor dat de gemeente de helft van de wegenis 
financiert. De grondafstand aan de gemeente dient in orde gebracht te worden. De aanleg van de 
parkeerplaatsen is volledig ten laste van de school. Er moeten rooilijnplannen opgemaakt worden in 
samenwerking met de architect. Die kosten vallen ten laste van de school. De terugkoppeling 
hierover aan de school gebeurt door ambtenaar veiligheid en mobiliteit.  
- Via L. Aerts: VBS Maria Middelares (Sint-Job-in-'t-Goor): De eiken achteraan op het domein groeien tot ver 
over de garage van de buren en dit hindert enorm qua bladeren, eikels maar ook de processierupsen in de 
zomer (mail en foto in bijlage). Standpunt:  Groendienst gaat eerst ter plaatse om de situatie in te 
schatten. Dit wordt teruggekoppeld naar het CBS. dienst omgeving mag vraag negeren. Antwoord 
wordt door Luc Aerts geformuleerd.  
- Pad Mudaeusstraat richting Lange Pad - aanvullen met dolomiet. 
- Zebrapad thv restaurant Dikke Mee beter verlichten - prijs vragen voor het voorzien van een nieuwe 
paal aan de overzijde van het zebrapad of het verplaatsen van paal 8677 naar de overzijde van het 
zebrapad. 
- Snelheid Bremstraat - kan er snelheidsmeting georganiseerd worden?  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

projecten 

3. Veiligheidsaanpassingen voor machines schrijnwerkerij 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft haar goedkeuring aan de offerte van A.O.S. te Puurs 
voor het uitvoeren van alle extra herstellingswerken aan de machines van de schrijnwerkerij voor een bedrag 
van 4 178,41 euro inclusief btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de projectverantwoordelijke infrastructuur en de financiële 
dienst. 

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen van dinsdag 10 maart 2020 
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4. Aanleg fietspad en rioleringswerken Kloosterstraat - gewijzigd voorontwerp d.d. 26 februari 
2020 + verslag vergadering d.d. 3 maart 2020 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het gewijzigd voorontwerp van d.d. 26 februari 
2020 + verslag vergadering van d.d. 3 maart 2020 over de aanleg fietspad en rioleringswerken 
Kloosterstraat. 

groendienst 

5. Bekrachtiging noodvelling Van De Reydtlaan 82 

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

6. Teruggave waarborg kapvergunning Uniondreef 7 

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 (€ 450) volledig 
terug te betalen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de groendienst en de 
aanvrager. 

7. Teruggave waarborg kapvergunning Gloriantdreef 17 

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 (€ 1 050) volledig 
terug te betalen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de groendienst en de 
aanvrager. 

8. Teruggave waarborg groenscherm Brasschaatbaan 29 (SV2012-238) 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het advies van de groendienst met betrekking 
tot het hogervermelde groenscherm. 
Aan de financieel directeur van de gemeente wordt opdracht gegeven om de borgsom (€ 1 800) terug te 
betalen.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de groendienst en de 
aanvrager. 

9. Regiewerken groenzorg en onderhoud leefomgeving via sociale tewerkstelling 2020 - 2021 - 
Goedkeuring gunning - 2019/026 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 4 maart 2020, opgesteld door 
de Groendienst. 
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Artikel 2 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3 
De opdracht “Regiewerken groenzorg en onderhoud leefomgeving via sociale tewerkstelling 2020 - 2021” 
wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde Werminval, Winterling 3-7 te 2170 Merksem tegen het uurtarief 
van € 12,96  excl. btw of € 15,68 incl. 21% btw. Voor het maximaal geraamde aantal uren zou dit komen 
op het nagerekende offertebedrag van € 583.200,00 excl. btw of € 705.672,00 incl. 21% btw op twee jaar 
(2020-2021). 
Artikel 4 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2019/026 
van 9 januari 2020. 

wegendienst 

10. 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: 
- Fluvius, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout voor werken in de Bethaniënlei, 2960 Brecht volgens 
dossier 333942. 
- Fluvius, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout voor werken t.h.v. Noorderveld 34, 2960 Brecht volgens 
dossier FVH\2000652. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen - milieu 

11. Milieumisdrijf - Grote Vraagstraat zn - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het milieumisdrijf.  

12. Ioniserende stralingen klasse III - Kennisname besluit 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van het Federaal Agentschap 
voor Nucleaire Controle houdende oprichtings- en exploitatievergunning voor een periode van 15 jaar (van 
19 mei 2020 tot 18/05/2035) verleend aan Hendrix-Oud bvba wonende/gevestigd te Brugstraat 111A te 2960 
Brecht voor radiografietoestel(len) bij een tandartsenprakijk gelegen te Brugstraat 111A.  

vergunningsregister 

13. GC2017/10 - Vergunningenregister - Welkomstraat 28 - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Het hoofdvolume met 2 aanbouwen zoals beschreven onder “Historiek” gelegen Welkomstraat 28 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 4) sectie E 132 X2) wordt in het vergunningenregister opgenomen als geacht 
vergund.  
Artikel 2 
Deze beslissing vervangt de beslissing d.d. 27/03/2017. 
Artikel 3 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 
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14. GC2019/82 - Vergunningenregister - Heiken 97 - Deels opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De woning met een hoofdvolume met de nok evenwijdig aan de voorliggende weg, een kleine aanbouw met 
schuin dak aan de linkerzijgevel en een aanbouw met een bouwdiepte van ongeveer 3,8m achter aan het 
hoofdvolume gelegen te Heiken 97 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie A 70 N) worden in het 
vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. De aanbouw achter de eerste aanbouw achter het 
hoofdvolume wordt niet opgenomen in het vergunningenregister. 
Artikel 2 
Deze beslissing vervangt de beslissing d.d. 28/01/2020. 
Artikel 3 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

omgevingsvergunningen 

15. OMV2019/331 - Omgevingsvergunning - Eyndovensteenweg 46 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het slopen van een bijgebouw, het 
verwijderen van verharding en het herbouwen van een garage met tuinberging en aangebouwde serre te 
Eyndovensteenweg 46, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie N 633 D2, mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden:  
WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen: 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van 2500 l voor voorzien van nuttig 
hergebruik (beregening tuin en serre) 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 
wandoppervlakte van 2 m2 en inhoud van 725 liter. Deze installatie maakt het insijpelen van het opgevangen 
hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Grachten: Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
-Aanleg verhardingen: De verhardingen dienen zoveel mogelijk met waterdoorlatende materialen in 
combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag aangelegd te worden om maximaal infiltratie van 
hemelwater ter plaatse mogelijk te maken. Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra 
watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van toepassing. Enkele voorbeelden  
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de Waterwegwijzer bouwen en verbouwen. 
-Ophoging: Voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging  voor het gebouw 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.   
- 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. 
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- 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. 

16. OMV2019/344 - Omgevingsvergunning - Gasthuisstraat 14 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het slopen van bestaande constructies, 
het bouwen van een meergezinswoning en de aanleg van verhardingen in Gasthuisstraat 14 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 3) sectie D 574 W3, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- Alle vrijblijvende geveldelen dienen kwalitatief afgewerkt te worden met duurzaam en esthetisch 
verantwoord gevelmateriaal, bv. gevelsteen, leien, bepleistering, sidings/hout, ... (geen snelbouwsteen of 
andere onafgewerkte situaties mogen in het straatbeeld zichtbaar blijven) 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Eandis System Operator dienen strikt nageleefd te worden 
en maken integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Pidpa Riolering dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap Infrastructuur - Wegen en Verkeer dienen 
strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Brandweer dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-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:  
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• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van 10.000 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. 
-Praktische uitvoering bij meergezinswoningen als volgt: afzonderlijke put per gelijkvloerse woning hetzij 2x 
minimaal 5000 liter of een gezamenlijke put van minimaal 10.000 liter met minimaal een aftappunt per 
gelijkvloers appartement voor nuttig huishoudelijk gebruik bij de woongelegenheden, hetzij wc-spoelingen 
begane grond.   
• 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 10,6 m2 en inhoud van 6.625 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 behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering. 
-Grachten: Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
-Aanleg verhardingen: De verhardingen dienen zoveel mogelijk met waterdoorlatende materialen in 
combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag aangelegd te worden om maximaal infiltratie van 
hemelwater ter plaatse mogelijk te maken. Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra 
watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van toepassing. Enkele voorbeelden  
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de Waterwegwijzer bouwen en verbouwen. 
-Ophoging: Voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de woning kan in combinatie met afgraving dieper op het 
perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel overstroombare 
kruipkelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water.  
-Bronbemaling: droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van de werken een droogzuiging 
noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1).  
Ingezet moet worden op retourbemaling, d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
een infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer.  
Bij droogte moet het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik. 
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste alternatief: lozing op de openbare 
riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de 
riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.)  
Het water mag geen wateroverlast veroorzaken 
Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht afvoer in de 
riolering of beek. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de milieuwetgeving. 
De exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet). 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
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- 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.  
- De bouwpromotor of initiatiefnemer heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd 
door de distributienetbeheerder Iveka voor elektriciteit en gas, inzake distributie van elektriciteit en gas naar 
en in appartementsgebouwen strikt na te leven. Kopie van deze reglementen wordt in bijlage toegevoegd. 
Deze teksten zijn eveneens raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via 
www.iveka.be  
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 
- Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be 

17. OMV2019/353 - Omgevingsvergunning - Bergsebaan 95 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een halfopen 
eengezinswoning met garage in Bergsebaan 95 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 180 F, mits 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- De kroonlijsthoogte van de garage mag maximaal 3m bedragen ten opzichte van het maaiveld. 
- De gevel van de garage op de perceelsgrens dient afgewerkt te worden met een volwaardig 
materiaal en op eigen perceel. 
- Uit het advies van de groendienst blijkt dat niet alle bomen mogen gerooid worden. Dit dient strikt 
nageleefd te worden.  
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 
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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 2,72 m2 en inhoud van 1700 liter. Deze installatie maakt het insijpelen van 
het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Grachten: Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
-Aanleg verhardingen: De verhardingen dienen zoveel mogelijk met waterdoorlatende materialen in 
combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag aangelegd te worden om maximaal infiltratie van 
hemelwater ter plaatse mogelijk te maken. Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra 
watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van toepassing. Enkele voorbeelden  
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de Waterwegwijzer bouwen en verbouwen. 
-Ophoging: Voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de woning kan in combinatie met afgraving dieper op het 
perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel overstroombare 
kruipkelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water. Geen grondophoging of grondaanvoer 
toegestaan in project volledig gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied.  
-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. 
- Er mag niet geveld of geruimd worden tijdens de standaard schoontijd van 1 april tot en met 30 juni. 
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Bij het uitvoeren van werken in de periode 1 maart - 1 juli moet men er zich van vergewissen dat geen 
nesten van vogels beschadigd, weggenomen of vernield worden. Of ander gezegd in geval kapvergunning 
wordt verleend mag er nooit gekapt worden als er zich broednesten in de te kappen bomen bevinden. 
- 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. OMV2019/381 - Omgevingsvergunning - Kempendries 12 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een halfopen 
ééngezinswoning in Kempendries 12 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 448 Z, mits voldaan wordt 
aan volgende voorwaarden: 
- Er dienen 2 parkeerplaatsen voorzien te worden van elk 5m x 2,5m. Deze dienen uitgevoerd te 
worden in waterdoorlatende materialen.  
- Voor de warmtepomp dient indien nodig nog een bijkomende omgevingsvergunning aangevraagd 
te worden. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
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 10.000 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 3,59 m2 en inhoud van 2.247,25 liter. Deze installatie maakt het insijpelen 
van het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
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-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Waterlopen, grachten en beken: In functie van ruiming en onderhoud dient men een ruimte van 1 meter te 
vrijwaren van obstakels en constructies langs grachten, beken of beddingen van niet-geklasseerde 
waterlopen en twee meter bij grachten van algemeen belang (light-statuut - GR 5/05/2015). De gracht dient 
te allen tijde open gehouden te worden. 
-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.  
-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.  
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19. OMV2019/408 - Omgevingsvergunning - Kerkstraat 19B - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het bouwen van een gekoppelde 
ééngezinswoning met kantoorruimte, het bouwen van een bijgebouw in de achtertuin en het aanleggen van 
bijhorende verhardingen te Kerkstraat 19B, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 163 R3 en (afd. 
4) sectie D 163 S3, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- de verharding ifv het parkeren en de toegang tot de woning, dient uitgevoerd te worden zoals 
aangeduid op het aangepaste inplantingsplan. 
Er mogen in de voortuin 2 parkeerplaatsen voorzien worden met bijhorende toerit. Een derde 
parkeerplaats dient naast de woning voorzien te worden. 
- voor en achter de parkeerplaatsen in de voortuin dient een 1m brede haag voorzien te worden, 
zoals voorzien op het aangepaste inplantingsplan. 
- De vrij blijvende geveldelen dienen kwalitatief, duurzaam en esthetisch verantwoord te worden 
afgewerkt. 
- de gevels van het bijgebouw dienen esthetisch en duurzaam afgewerkt te worden.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Dienst lokale economie en landbouw dienen strikt nageleefd 
te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van dienst Integrale Veiligheid en Mobiliteit 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. 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 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)  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 3,72 m2 en inhoud van 2.322,75l liter. Deze installatie maakt het insijpelen 
van het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Grachten: Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
-Aanleg verhardingen: De verhardingen dienen zoveel mogelijk met waterdoorlatende materialen in 
combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag aangelegd te worden om maximaal infiltratie van 
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hemelwater ter plaatse mogelijk te maken. Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra 
watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van toepassing. Enkele voorbeelden  
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de Waterwegwijzer bouwen en verbouwen. 
-Ophoging: Voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de woning kan in combinatie met afgraving dieper op het 
perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel overstroombare 
kruipkelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water. Geen grondophoging of grondaanvoer 
toegestaan in project volledig gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied.  
-Bronbemaling: droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van de werken een droogzuiging 
noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1).  
Ingezet moet worden op retourbemaling, d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
een infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer.  
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”) 
- 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. 
- Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be 

20. OMV2020/28 - Omgevingsvergunning - Schotensteenweg 6 - Gunstig advies aan Deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft gunstig advies aan de Deputatie voor rundveebedrijf: 
hernieuwing na verandering door toevoeging, wijziging en uitbreiding in Schotensteenweg 6 2960 Brecht te 
Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie N 511 B, (afd. 3) sectie N 512 F, (afd. 3) sectie N 512 G en (afd. 3) 
sectie N 512 L, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  

http://www.toegankelijkgebouw.be/
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De voorwaarden opgenomen in het advies van Departement Omgeving dienen strikt nageleefd te worden en 
maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Brandweer dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
Stedenbouwkundige voorwaarden 
- Indien het groenscherm van de afgeleverde stedenbouwkundige vergunning SV2002/240 nog niet werd 
uitgevoerd, dan wordt opgelegd dat dit groenscherm aangeplant moet worden samen met de nieuwe 
uitbreiding van het groenscherm dat deel uitmaakt van voorliggende aanvraag. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Een groenscherm zoals ingetekend op het landschapsintegratieplan dient aangeplant te worden het 
eerstvolgende plantseizoen na het beëindigen van de in de stedenbouwkundige vergunning behandelde 
werken. De houder van de vergunning dient een borg van 3 euro/m² groenscherm dat dient aangeplant te 
worden te stellen. De waarborg wordt terugbetaald na twee jaar, waarvan de termijn ingaat op het ogenblik 
dat de (her)aanplant aan het bestuur aangemeld is en wanneer na controle blijkt dat de (her)aanplant 
zorgvuldig is uitgevoerd. De opgelegde (her)aanplanting dient uitgevoerd worden het eerst volgende 
plantseizoen na het beëindigen van de in de stedenbouwkundige vergunning behandelde werken en binnen 
de geldigheidstermijn van de afgeleverde stedenbouwkundige vergunning. Indien de opgelegde 
(her)aanplant van het groenscherm niet werd uitgevoerd binnen deze termijn, wordt de aanvrager 
aangetekend in gebreke gesteld om de heraanplant alsnog binnen het eerstvolgende plantseizoen volgend 
op het aangetekend schrijven uit te voeren. Indien de opgelegde heraanplant niet binnen deze periode wordt 
uitgevoerd, dan wordt er een proces-verbaal opgesteld en de waarborg ingehouden. 
- 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: 
- het naleven van de opmerkingen vermeld in het controleverslag van controleorganisme ATK, van 
08/08/2018   

21. OMV2019/369 - Omgevingsvergunning - Administratieve rechtzetting – Ganzendries 11 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een administratieve rechtzetting gedaan om de correcte adresgegevens in het dossier 
OMV2019/369 te vermelden. 
Inhoudelijk blijft de collegebeslissing van 18 februari 2020 ongewijzigd. 
Artikel 2 
De dienst omgeving bezorgt beslissingsdocumenten met de juiste huisnummering aan de aanvragers en de 
betreffende adviesinstanties. 

22. OMV2019/345 - Omgevingsvergunning klasse 2 - Ploegsdijk zn - Toepassing administratieve 
lus 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent voor bovenstaande aanvraag een eenmalige 
verlenging met maximaal 60 dagen door toepassing van de administratieve lus. 
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omgevingsberoepen 

23. OMV2019/163 - Omgevingsvergunning - Brugstraat 148 - Hoorzitting 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen wenst zich te laten vertegenwoordigen tijdens de hoorzitting. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de Deputatie en aan de dienst Omgeving.  

24. OMV2019/226 - Omgevingsvergunning - Sint Willebrordusstraat zn - Hoorzitting 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen wenst zich niet te laten vertegenwoordigen tijdens de 
hoorzitting. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de Deputatie en aan de dienst Omgeving. 

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 op zaterdag 7 maart 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
te Brecht, Processieweg 42 – parkeerverbod voor het plaatsen van verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om op zaterdag 7 maart 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
te Brecht, Dorpsstraat 100a – parkeerverbod voor het plaatsen van verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om tussen woensdag 25 maart 2020 en vrijdag 10 april 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20269003) te Brecht, 
Xavierlaan, Pierrelaan, Andrélaan – aanleg nutsleidingen – werken in de berm 
- De aanvrager om tussen maandag 23 maart 2020 en vrijdag 10 april 2020 (6 werkdagen in deze periode) 
signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20268567) te 
Brecht, Guldensporenlei, Moskoeylaan, Kattenhoflaan – aanleg nutsleidingen – werken in de berm 
- De aanvrager om op maandag 2 maart 2020 en dinsdag 3 maart 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, hoek Tilburgbaan en Krekelbergstraat – plaatsen 
werkvoertuigen op de rijbaan voor het snoeien van bomen 
- De aanvrager om op donderdag 12 maart 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Canadalaan thv huisnr. 26 – parkeerverbod voor verhuiswagen en ladderlift 
 - De aanvrager om op woensdag 25 maart 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Handelslei thv huisnr. 39 – plaatsen van verhuiswagen op voet- en fietspad 
- De aanvrager om van zaterdag 4 april 2020 tot en met dinsdag 7 april 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Kerklei thv huisnr. 
11 – bovenbouw inspectieput op hoogte brengen - inname fietspad en deel van de rijbaan 
- De aanvrager om van maandag 23 maart 2020 tot en met vrijdag 10 april 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van AWV te Brecht, kruispunt Klein Veerle – 
Groot Veerle  – frezen en asfalteren 
- De aanvrager om tussen dinsdag 17 maart 2020 en maandag 23 maart 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Orange te Brecht, Heihoefke t.h.v. hoek 
Oostmalsebaan –onderboring nutsleiding - inname fietspad – alternerend verkeer 

lokale economie en landbouw 

26. Perceel gemeente Max Wildiersplein -  Plaatsing elektriciteitscabine - openbaar domein 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent voorlopige goedkeuring aan de toevoeging (affectatie) 
aan het openbaar domein van een gedeelte van het perceel afd. 05 Perceelnr. A 82 F op vraag van Fluvius 
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in functie van de plaatsing van een elektriciteitscabine op het Max Wildiersplein. 
Artikel 2 
Aan Fluvius wordt gevraagd om een opmetingsplan op te maken waarna het dossier ter goedkeuring 
voorgelegd zal worden aan de gemeenteraad. 
In de gemeenteraadsbeslissing zal opgenomen worden dat het perceel (voor zoveel als nodig), bestemd 
wordt tot het gebruik van allen en daardoor tot het openbaar domein behoort. 
Artikel 3 
Voor de plaatsing van de elektriciteitscabine moet geen omgevingsvergunning aangevraagd worden. 

27. Verslag vergadering landbouwraad van 19 februari 2020 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de landbouwraad van 19 
februari 2020. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de consulente lokale economie. 

wonen 

28. Schrapping uit gemeentelijk leegstandsregister - Hoogstraatsebaan 66B 

Besluit 
Artikel 1 
De woning aan Hoogstraatsebaan 66B wordt geschrapt uit het leegstandsregister dd. 20 december 2019: 
er is geen voorwerp van leegstand meer. Er wordt een inschrijving in het bevolkingsregister vastgesteld. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan alle zakelijk gerechtigden, de dienst omgeving en de 
financiële dienst. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

29. Klachtenbehandeling - Rapport februari 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het rapport van klachtenbehandeling (in 
bijlage), voor de maand februari 2020. 

30. Bijkomend punt gemeenteraad 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het bijkomend punt voor de gemeenteraad. 

informatiebeheer 

31. Lastvoorwaarden voor het digitaliseren van bouwvergunningen (1987 - 1990) - Goedkeuring 
gunning - 2017/013: Derde verlenging Digitalisering bouwdossiers 1996-1998 

Besluit 
Artikel 1 
De opdracht “Lastvoorwaarden voor het digitaliseren van bouwvergunningen (1987 - 1990) - Verlenging 3 
(Lastvoorwaarden voor het digitaliseren van bouwvergunningen (1996-1998))” wordt gegund aan dezelfde 
aannemer, zijnde VANDEN BROELE bvba, Lieven Bauwensstraat 33 te 8200 Sint-Andries, tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 7.595,54 excl. btw of € 9.190,60 incl. 21% btw. 
Artikel 2 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in BBC. 
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personeel 

32. Aanvaarding/niet aanvaarding van kandidaten voor consulent mobiliteit (B1-3) 

33. Aanvaarding/niet aanvaarding van kandidaten voor consulent ICT (B1-3) 

34. Aktename van PV van selectieprocedure van consulent aankoop (B1-3) 

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 11 556,78 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 148 444,49 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 4 
671 euro. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

36. Cambeenboslaan C 42 - Bezwaar tegen leegstandsheffing 

Besluit 
Artikel 1 
Het bovengenoemd bezwaarschrift wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard.  
Artikel 2 
De leegstandsheffing met kohierartikel 715920002479 blijft gehandhaafd en dient betaald te worden door de 
zakelijk gerechtigden. Zij zijn hoofdelijk gehouden tot betaling. 
Artikel 3 
Afschrift van dit besluit wordt per aangetekende zending bezorgd aan alle zakelijk gerechtigden en de 
financieel directeur van de gemeente Brecht. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

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

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

burgerlijke stand 

39. Concessie begraafplaatsen LM - LB  - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

cultuur 

40. Toelage 75-jarig bestaan vereniging Femma Brecht 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van de vereniging Femma Brecht voor een 
subsidie voor het 75-jarig bestaan van de vereniging goed.  De subsidie bedraagt 620 euro. 
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Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de dienst financiën. 

41. Samenwerkingsovereenkomst Sint-Job Leeft vzw - Verlenging 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst tussen 
gemeente Brecht en vzw Sint Job Leeft goed.  
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen kiest voor volgende optie in verband met inzage in 
documenten van bedrijfsvoering (laatste paragraaf van artikel IV: Financiële ondersteuning): 
SJL vzw maakt haar verslagen en rekeningen ter kennisgeving over aan het bestuur via de cultuurdienst en 
op eenvoudig verzoek ook alle andere stukken die het gemeentebestuur nodig acht.  
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen kiest voor volgende optie in verband met overleg (artikel V: 
Overleg): 
Op verzoek van zowel SJL vzw als het gemeentebestuur kan het gemeentebestuur de vergaderingen van 
bestuur en algemene vergadering van SJL vzw één tot twee maal per jaar bijwonen. 

erfgoed 

42. Ontwikkeling en aankoop digitale toepassingen Kempuseum - dienst Erfgoed 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om om de digitale toepassingen te 
ontwikkelen en aan te kopen bij Gri Gri, Lange Leemstraat 264, 2018 Antwerpen - België voor een bedrag 
van € 15.750, exclusief btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan dienst Erfgoed en de financiële dienst. 

sport 

43. Uitzondering retributies gebruik sporthal de Ring - MOEV 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om een uitzondering toe te staan op het 
retributiereglement en het kortingstarief 'jeugdsport' / doelgroepenwerking voor erkende verenigingen toe te 
wijzen aan MOEV. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan MOEV. 

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL 

44. Kennisname vrijwillig ontslag 

 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


