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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 10 maart 2020 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Vraag van Lokale Politie Voorkempen voor inzet van onze veegwagen in samenwerking met gemeente 
Brasschaat voor 'dag van de motorrijder'. Zie mail in bijlage -> annulatie via mail op vrijdag 13 maart 2020, 
evenement gaat niet door, dus ook geen veegwagen nodig. - principieel: geen probleem 
- Compostbakken in de tuin van Pastorij te Sint Job: aankoop mag door de gemeente gebeuren. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

projecten 

3. Leeuwerk: Vervangen betonplaten - Aanstelling studiebureau 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft haar goedkeuring aan de offerte van Studieburo 
Schillebeeckx uit Malle voor de studieopdracht voor het vervangen van de betonplaten Leeuwerk voor een 
bedrag van 13 915,00 euro inclusief btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan projectverantwoordelijke infrastructuur en de financiële 
dienst. 

groendienst 

4. Teruggave waarborg kapvergunning Bosschaertlaan 35 

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. 

5. Teruggave waarborg groenscherm Molenstraat 84 (SV2016-114) 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het advies van de groendienst met betrekking 
tot het hogervermeld groenscherm. 

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen van dinsdag 17 maart 2020 
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Aan de financieel directeur van de gemeente wordt opdracht gegeven om ook het tweede deel van de 
borgsom terug te betalen.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de groendienst en de 
aanvrager. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen 

6. VV2011/27(01) - Verkavelingen - de Catersplein - Afleveren attest 

Besluit 
Artikel 1 
Aan notariaat Buyssens, Melselestraat 25, 2070 Zwijndrecht wordt een attest afgeleverd waarin het college 
van burgemeester en schepenen verklaart dat de verkavelaar m.b.t. de verkaveling gelegen te Brecht, de 
Catersplein, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie A 41 Y3, (afd. 5) sectie A 41 W3, (afd. 5) sectie A 41 V3 en 
(afd. 5) sectie A 41 Z3 waarvoor vergunning werd verleend op 18 juni 2018 met gemeentelijk kenmerk 
2011/27(01) aan alle in de verkavelingsvergunning opgelegde voorwaarden heeft voldaan en dat de 
percelen welke van deze verkaveling deel uitmaken als bouwgrond mogen verkocht worden. 

7. SV2012/334 - Stedenbouwkundige vergunning - Papbosstraat 2B - Aktename besluit 
Deputatie en beslissing beroep bij de Raad 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het besluit van de Deputatie. 
Artikel 2 
Het bestuur beslist om niet in beroep te gaan tegen de beslissing van de Deputatie. 

algemeen - milieu 

8. Actie streekeigen planten - Behaag...natuurlijk - goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om z'n engagement met Natuurpunt te bevestigen ter 
realisatie van de behaagactie voor het werkingsjaar 2020. 
Artikel 2 
Opdracht aan de dienst milieu om hiervoor een regeling uit te werken die efficiënt is en geen cash betalingen 
op de dienst meer toelaat. 

omgevingsvergunningen 

9. OMV2020/62 - Omgevingsvergunning - Sparrenlaan 12 -  Openbaar onderzoek 

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

10. OMV2019/342 - Omgevingsvergunning - Sint Willebrordusstraat 65 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor Herbouwen van een zonevreemde 
woning in Sint Willebrordusstraat 65 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie B 295 B en (afd. 3) sectie B 
295 C, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- de carport mag niet uitgevoerd worden 



3 

- de parking met 4 autostaanplaatsen mag aangelegd worden links of rechts van de toegangsweg 
naar de woning binnen de eerste 10m vanaf de rooilijn 
- Het bestaande grasland dient behouden te blijven als weiland gezien zijn ligging in herbevestigd 
agrarisch gebied 
Er wordt enkel een omgevingsvergunning gegeven voor het bouwen van een zonevreemde woning. 
Eventuele andere zonevreemde functies maken geen deel uit van deze omgevingsvergunning. 
“Alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen zijn beschermd in het Vlaamse Gewest op 
basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. De bescherming heeft onder meer betrekking op de nesten 
van de vogels en de rustplaatsen van de vleermuizen (artikel 14 van het Soortenbesluit). Bij het uitvoeren 
van werken in de periode 1 maart tot 1 juli moet men er zich - vóór men overgaat tot de uitvoering van de 
werken - van vergewissen dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of 
vernield worden. Bij het werken aan (oude) constructies of het kappen van bomen dient men na te gaan vóór 
de werken beginnen of vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen, dient u 
contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos”.  
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 waterzuiveringsinstallatie (iba - kwzi). Er dient contact opgenomen te worden met Pidpa 
om aan te sluiten bij het gemeentelijk samenwerkingsproject om de plaatsing van een individuele 
afvalwaterbehandelingsinstallatie (iba) bij particuliere woningen aan te vragen, tel 03 216 88 64.  
Er dient stroomafwaarts van de iba een controleputje voorzien te worden om objectieve staalname mogelijk 
te maken, bij voorkeur ter hoogte van rooilijn. 
-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 met een oppervlakte 
van 5,73 m²  en inhoud van 3.581,25 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. 
-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 
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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. 
-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”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 
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11. OMV2019/363 - Omgevingsvergunning - Klein Veerle 92 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor koude-warmtepomp in Klein Veerle 92 
te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie E 71 N, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Vlaamse Milieumaatschappij dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies.   
Milieuvoorwaarden 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd.  
Bijzondere voorwaarden: 
- In functie van ondergrondse gasopslag zijn verticale boringen dieper dan 100 meter onder de zeespiegel 
niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Fluxys Belgium, c/o Infoworks, Kunstlaan 31, 1040 
Brussel of infoworks@fluxys.com.  
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.  

12. OMV2019/379 - Omgevingsvergunning - Hoogstraatsebaan zn -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor exploitatie van een grondwaterwinning 
in Hoogstraatsebaan ZN te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie C 63 E aan Huco BVBA met als 
contactadres Nieuwendijk 15 te 2370 Arendonk 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.  

13. OMV2019/373 - Omgevingsvergunning - Albertdreef 20A -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het bouwen van een gekoppelde 
ééngezinswoning met garage in de achtertuin en het verplaatsen van een grachtoverwelving te Albertdreef 
20A, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 35 D3 en (afd. 5) sectie A 35 E3, mits voldaan wordt 
aan volgende voorwaarden: 
- De vrijblijvende geveldelen dienen kwalitatief afgewerkt te worden met duurzaam en esthetisch 
verantwoord gevelmateriaal (geen snelbouwsteen of andere onafgewerkte situaties mogen in het 
straatbeeld zichtbaar blijven) 
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 gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
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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: In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal 
gebied of collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in 
dat geval wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, 
het grijs water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt: 
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (woningen: put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-spoelingen 
gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan) met een noodoverloop naar een 
infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk conform 
de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
De hemelwaterafvoer van het bijgebouw dient mee te worden aangesloten op de regenwaterput. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 2,05 m2 en inhoud van 1285 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 
° 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.) 
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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. 

14. OMV2019/402 - Omgevingsvergunning - Schotensteenweg 76 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het renoveren van een vrijstaande 
ééngezinswoning en het aanleggen van verharding te Schotensteenweg 76, 2960 Brecht, kadasternummer 
(afd. 1) sectie M 73 X3, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
De voorwaarden opgenomen in het advies van het 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 de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering bij bestaande woningen: Aangezien de 
betreffende bouwaanvraag zich situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op 
een zuiveringsinstallatie (centraal gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw 
reglementair te worden aangesloten op de bestaande riolering (als dat nog niet zou zijn uitgevoerd). 
- 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”) 
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- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven.  
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

15. OMV2019/410 - Omgevingsvergunning - De Catersplein 9 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor Bouwen van een vrijstaande woning 
in de Catersplein 9 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 41 Y3 en (afd. 5) sectie A 41 W3, mits 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- De werfcontainers dienen binnen de 3 maanden na het betrekken van de woning van het perceel 
verwijderd 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 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:  
• 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 
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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 m² en inhoud van 1875 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.  
-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 10 m³/u. (Pomp je meer dan 10 m³/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 (artikel 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 1,9 m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
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van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

16. OMV2019/417 - Omgevingsvergunning - Ganzendries 15 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het bouwen van een gesloten 
ééngezinswoning met bijhorende verharding en het bouwen van een bijgebouw te Ganzendries 15, 2960 
Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 510 H, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen: 
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat conform de richtlijnen: Een septische put is verplicht aan te leggen in het collectief te 
optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet hierop aangesloten worden.  
In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal gebied of collectief geoptimaliseerd 
buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in dat geval wordt aangeraden enkel het 
zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, het grijs water wordt dan rechtstreeks 
aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (woningen: put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-spoelingen 
gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan) met een noodoverloop naar een 
infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk conform 
de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
De hemelwaterafvoer van het bijgebouw dient mee te worden aangesloten op de regenwaterput. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 2,16 m2 en inhoud van 1.350 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 ter hoogte van de woning kan in combinatie met afgraving dieper op het 
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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.  
- 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. OMV2019/419 - Omgevingsvergunning - Ganzendries 5 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een woning in 
Ganzendries 5 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 510 H, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden:  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen:  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
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-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-
rioleringsbeheer.  
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-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) met een noodoverloop naar een 
infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk conform 
de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
De hemelwaterafvoer van het bijgebouw dient mee te worden aangesloten op de regenwaterput. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 2,08 m2 en inhoud van 1300 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..  
-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. 
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- 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.  

18. OMV2019/420 - Omgevingsvergunning - Steenweg Withof 10 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het rooien van een bomenrij (15 
naaldbomen) te Steenweg Withof 10, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 4 K, mits voldaan 
wordt aan volgende voorwaarden: 
-De groendienst legt een herplant op van 16 streekeigen hoogstambomen met plantmaat 16/18. 
-De bomen mogen niet gerooid worden tijdens het broedseizoen. 
(1 maart tot 1 juli) 
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

19. OMV2019/290 - Omgevingsvergunning - Boudewijnstraat 20 - Deels vergunning, deels 
weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor de grondwaterwinning met een 
opgepompt debiet van meer dan 1.000 m³/jaar in Boudewijnstraat 20 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) 
sectie H 329 L en (afd. 2) sectie H 332 G aan CUVEE HOEVE BVBA gevestigd te Boudewijnstraat 20 te 
2960 Brecht. 
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Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het restaurant en grondwaterwinning 
met een opgepompt debiet tot 1.000 m³/jaar in Boudewijnstraat 20 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie 
H 329 L en (afd. 2) sectie H 332 G aan CUVEE HOEVE BVBA gevestigd te Boudewijnstraat 20 te 2960 
Brecht mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- De grondwaterwinning mag aanwezige beplantingen niet negatief beïnvloeden of aantasten. 
- 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 Brandweer 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: 
-Watermaatregelen volgens de watertoets: Afvalwater:  
Voorzuivering door minimaal één septische put is vereist. Voor horecawater is steeds een voldoende grote 
vetvanger vereist, met regelmatig onderhoud en correcte afvoer van het slib. Gezien het lozingspercentage 
is een individuele afvalwaterbehandelingsinstallatie of minstens een tweede septische put wenselijk als 
tijdelijke zuivering in afwachting van de toekomstige riolering.  
Milieuvoorwaarden 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd.   
Bijzondere voorwaarden: 
- In functie van ondergrondse gasopslag zijn verticale boringen dieper dan 100 meter onder de zeespiegel 
niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Fluxys Belgium, c/o Infoworks, Kunstlaan 31, 1040 
Brussel of infoworks@fluxys.com. 
- 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. 
- Het afvalwater van de keuken dient geloosd te worden via een vetvanger. 
- Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige 
toepassingen. 
MUZIEKACTIVITEITEN CAT. 1 
Horecagelegenheden (café, brasserie, taverne, ... met categorie 1 muziekactiviteiten) 
Algemeen hinderbeheersing  
-aan alle uitgangen een sas of dubbele uitgang voorzien die dienstig is als geluidsremmer voor wat betreft 
de muziekuitstoot naar buiten toe 
-ramen en deuren gesloten houden vanaf 22u  
-muziek op het terras en/of in de tuin afzetten om 22u  
-staking van alle openluchtactiviteiten om 24u middernacht, alsook terrasgebruik  
-verplicht sluitingsuur om 24 uur 
-alle vormen van muziek mogen niet hinderlijk zijn voor de buurt  
-bezoekers actief aansporen tot stilte en veilig rijgedrag 
Voor het organiseren van openbare danspartijen en/of evenementen in open lucht is vooraf toelating van het 
schepencollege vereist. 
Geluidsbeperkingen:  
-Het maximale geluidsniveau is vastgelegd bij besluit van de Vlaamse Regering van 17/02/2012 (vlarem II) 
houdende maximum 85 dbA LAeq,15 min . 
-De normen in de buurt conform Vlarem II artikel 6.7.4 blijven onverminderd van kracht. 
-Continue bewaking en zelfcontrole van het geluid : Het gebruik van een geluidsbegrenzer of eenvoudige 
geluidsmeter is verplicht. 
-Het verschil tussen de gemeten C-filter en A-filter mag maximaal 15 dB bedragen. 
[db(C) - dB(A) < 15 dB] 
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Afwijkingen muziekactiviteiten > 85 dbA (toelating voor een muziekactiviteit categorie 2 of 3):  
-Het inrichten van muziekactiviteiten boven de 85 dbA is enkel toegestaan mits occasioneel karakter, 
bijzondere gelegenheid en maximum 2 keer per maand én 12 keer per jaar. 
-Er is steeds een voorafgaandelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen vereist. Deze 
toelating geldt als afwijking op de geluidsnorm van categorie 1. De exploitant dient zelf aan te geven welke 
muziekcategorie hij wenst en zal de daarbij horende flankerende maatregelen zoals bepaald in de 
individuele toelating en vlarem II moeten naleven zoals het gebruik van een meetinstallatie ter zelfcontrole, 
bewaren van meetgegevens ter controle, uitdelen oordopjes etc.  
-In alle overige gevallen is een melding klasse 3 (muziekcategorie 2 tot 95 dbA) of vergunningsaanvraag 
klasse 2 (muziekcategorie 3 tot 100 dbA) vereist. 
De bovenstaande voorwaarden werden opgelegd om eventuele hinder naar de buurt toe te beperken, de 
(nacht)rust van de omwonenden te beschermen en het welzijn van de zaalbezoekers te garanderen. Bij niet-
naleving kunnen ambtshalve en te allen tijde bijkomende bijzondere voorwaarden opgelegd worden. 
Verplichte naleving van de bovenstaande voorwaarden zonder afbreuk te doen aan de bepalingen rond 
burenhinder vervat in het gemeentelijke politiereglement (GAS, afdeling 6 lawaaihinder) of Burgerlijk 
Wetboek (BW 544 - 1382 - 1383). 
Artikel 3 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.  

20. OMV2019/386 - Omgevingsvergunning - Ringovenlaan - Deels goedkeuring, deels weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning voor het bouwen van een bijgebouw in 
Ringovenlaan zn te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 329 D. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een woning in 
Ringovenlaan zn te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 329 D, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
- De nodige maatregelen dienen genomen te worden om wateroverlast bij de aanpalende percelen te 
voorkomen.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen:  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-
rioleringsbeheer.  
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat conform de richtlijnen: Een septische put is verplicht aan te leggen in het collectief te 
optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet hierop aangesloten worden.  
In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal gebied of collectief geoptimaliseerd 
buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in dat geval wordt aangeraden enkel het 
zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, het grijs water wordt dan rechtstreeks 
aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een 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. 
De hemelwaterafvoer van het bijgebouw dient mee te worden aangesloten op de regenwaterput. 
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• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 7,052 m2 en inhoud van 4.407,5 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.  
-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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21. OMV2019/354 - Omgevingsvergunning - Oostmalsebaan 72A - aktename besluit deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de Deputatie van 20 februari 
2020. 

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

22. OMVV 2019/29 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Cambeenbos laan E 10 - 
Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden voor 2 loten voor open bebouwing in Cambeenbos laan E 10 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) 
sectie M 12 K5, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap voor Natuur en Bos 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 TELENET dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Pidpa drinkwater dienen strikt nageleefd te worden en 
maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van PROXIMUS dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
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 Groendienst 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. 
Naleving waterrichtlijnen : 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden 
-Gemeenteraadsbesluit 11 juni 2015 houdende reglement voor aanleg rioleringsinfrastructuur in 
ontwikkelingen 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit 
(zie http://www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen). 
- alle nutsleidingen, waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, t.v. distributie en telefoon, of 
eventuele aanpassingen aan reeds bestaande nutsleidingen nodig voor de realisatie van deze verkaveling 
zijn volledig ten laste van de verkavelaar. 
- De verkavelaar heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de 
distributienetbeheerder Iveka voor elektriciteit en aardgas, inzake distributie van elektriciteit en gas naar en 
in verkavelingen strikt na te leven. Kopie van deze reglementen wordt in bijlage toegevoegd. Deze teksten 
zijn eveneens raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via www.iveka.be. 
- Lot 3 is reeds bebouwd en wordt uitgesloten uit de verkaveling 
- Naleving volgende richtlijnen : 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden 
-Gemeenteraadsbesluit 11 juni 2015 houdende reglement voor aanleg rioleringsinfrastructuur in 
ontwikkelingen 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit 
(zie http://www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen). 
- Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
- Het kappen van bomen op de loten i.f.v. bebouwing dient opgenomen te worden in de stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag voor de bebouwing. 
- de gewijzigde verkavelingsvoorschriften dienen toegepast te worden. 
- bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Op het verkavelingsplan werden geen wijzigingen van het terreinprofiel opgenomen. Deze 
verkavelingsvergunning omvat dan ook geen stedenbouwkundige vergunning voor het wijzigen van het 
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terreinprofiel. 
- Wanneer voor een lot van de verkaveling is overgegaan tot registratie van de verkoop, de verhuring voor 
meer dan negen jaar, of de vestiging van erfpacht of opstalrecht wordt aan de gemeente een attest 
overgemaakt met het lotnummer, de datum van dergelijke registratie en naam en adres van de koper, 
huurder, houder van opstalrecht of erfpacht. 
- De percelen kunnen niet als bouwgrond verkocht worden en er zullen geen bouwvergunningen verleend 
worden alvorens aan deze voorwaarden voldaan is.  

23. OMVV 2019/27 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Vaartstraat 209 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor 2 loten voor halfopen bebouwing in 
Vaartstraat 209 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 778 H2 onder volgende voorwaarden: 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap Infrastructuur - Wegen en Verkeer dienen 
strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Pidpa Riolering dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van TELENET dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van PROXIMUS dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
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 gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
Naleving waterrichtlijnen : 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden 
-Gemeenteraadsbesluit 11 juni 2015 houdende reglement voor aanleg rioleringsinfrastructuur in 
ontwikkelingen 
-richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit 
(zie http://www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen). 
- alle nutsleidingen, waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, t.v. distributie en telefoon, of 
eventuele aanpassingen aan reeds bestaande nutsleidingen nodig voor de realisatie van deze verkaveling 
zijn volledig ten laste van de verkavelaar. 
- De verkavelaar heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de 
distributienetbeheerder Iveka voor elektriciteit en aardgas, inzake distributie van elektriciteit en gas naar en 
in verkavelingen strikt na te leven. Kopie van deze reglementen wordt in bijlage toegevoegd. Deze teksten 
zijn eveneens raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via www.iveka.be. 
- de passende signalisatie bij hydranten op de waterleiding dient door de verkavelaar geplaatst worden. Voor 
meer informatie kan er contact opgenomen worden met de Brandweer op het nummer 03/313.97.11. 
- Indien er verlichting wordt voorzien, dan kunnen enkel de standaardarmaturen zoals goedgekeurd door het 
college van burgemeester en schepenen , gebruikt worden. Voor meer informatie kan er contact opgenomen 
worden met Eandis, op het nummer 09/263.24.62 of dossieradministratie.kempen@eandis.be. 
- De bestaande bebouwing dient te worden gesloopt. Deze verkavelingsvergunning omvat de 
stedenbouwkundige vergunning voor de sloop. 
- Naleving volgende richtlijnen : 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden 
-Gemeenteraadsbesluit 11 juni 2015 houdende reglement voor aanleg rioleringsinfrastructuur in 
ontwikkelingen 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit 
(zie http://www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen). 
- Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden.  
- Het kappen van bomen op de loten i.f.v. bebouwing dient opgenomen te worden in de stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag voor de bebouwing. 
- de gewijzigde verkavelingsvoorschriften dienen toegepast te worden. 
- bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- deze verkavelingsvergunning omvat de stedenbouwkundige vergunning voor het wijzigen van het 
terreinprofiel zoals opgenomen op het verkavelingsplan. / Op het verkavelingsplan werden geen wijzigingen 
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van het terreinprofiel opgenomen. Deze verkavelingsvergunning omvat dan ook geen stedenbouwkundige 
vergunning voor het wijzigen van het terreinprofiel. 
- wanneer voor een lot van de verkaveling is overgegaan tot registratie van de verkoop, de verhuring voor 
meer dan negen jaar, of de vestiging van erfpacht of opstalrecht wordt aan de gemeente een attest 
overgemaakt met het lotnummer, de datum van dergelijke registratie en naam en adres van de koper, 
huurder, houder van opstalrecht of erfpacht. 
- de percelen kunnen niet als bouwgrond verkocht worden en er zullen geen bouwvergunningen verleend 
worden alvorens aan deze voorwaarden voldaan is. 

omgevingsberoepen 

24. OMVV2019/20 - Omgevingsvergunningen voor verkavelen - Schotensteenweg 218A - 
Aktename besluit deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de beslissing van de Deputatie van 27 februari 
2020. 

stedenbouwkundige attesten 

25. SA2019/11 - Stedenbouwkundig attest - Hogeweg ZN - Ongunstig 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een ongunstig stedenbouwkundig attest afgeleverd voor Verkavelen in 13 loten voor het bouwen 
van ééngezinswoningen. In Zandstraat 94 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 38 K. 

26. SA2019/25 - Stedenbouwkundig attest - Westmallebaan 61 - Ongunstig 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een ongunstig stedenbouwkundig attest afgeleverd voor het omvormen van stal tot woning, creëren 
van twee woongelegenheden en afbreken van enkele bijgebouwen in Westmallebaan 61 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 2) sectie K 100 T. 

integrale veiligheid 

27. Integrale veiligheid – Jungle weekend te Brecht, Hoogstraatsebaan – Chiro Nelto op 24, 25 en 
26 april 2020 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan Chiro Nelto om het Jungle 
Weekend in te richten met fuiven op 24, 25 en 26 april 2020 te Brecht, Hoogstraatsebaan thv huisnummer 
107.  
De vereniging dient aan de voorwaarden van het gemeentelijk reglement op evenementen te voldoen.  
Afwijking van de geluidsnorm wordt verleend tot 95 dbA (categorie 2) overeenkomstig Vlarem II artikel 
6.7.3§3. 
Bijkomende flankerende maatregelen moeten getroffen worden: 
-       continue bewaking van het geluid met een erkende en geijkte meetset. 
-       zelfcontrole is ten laste van organisator en geluidstechnicus of dj. 
-       meten en registreren van het geluid gedurende de ganse activiteit. 
-       meetgegevens gedurende een maand ter beschikking houden. 
-       manipuleren van de meetketen is strafbaar. 
-       het omgevingsgeluid zoals bepaald in Vlarem II blijft onverminderd van kracht, hetzij de richtwaarde 
voor geluid in open lucht conform bijlage 4.5.4 en/of binnenshuis conform bijlage 2.2.2. 
-       het verschil tussen de gemeten C-filter en A-filter mag maximaal 15 dB bedragen [db(C) - dB(A) < 15 
dB]. 
-       kosteloos en duidelijk zichtbaar gehoorbescherming aanbieden. 
-       inrichten niet voor publiek toegankelijke zone van minimaal 2m aan alle geluidskasten. 
-       de duur van de muziekactiviteit is beperkt tot 4uur met een gradueel afbouwen vanaf 3u met 10dbA. 
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Verplichte naleving van de bovenstaande voorwaarden zonder afbreuk te doen aan de bepalingen rond 
burenhinder vervat in het gemeentelijke politiereglement (GAS) of Burgerlijk Wetboek.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de organisatoren, de lokale politie en de brandweer. 

28. Integrale veiligheid – Chirofeesten te Brecht, Tilburgbaan – Chiro Brecht op 8 – 9  en 10 
augustus 2020 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen aan Chiro Brecht om 
chirofeesten in te richten op 8 – 9 en 10  augustus 2020 te Brecht, Tilburgbaan 39.  
De vereniging dient aan de voorwaarden van het gemeentelijk reglement op evenementen te voldoen.  
Afwijking van de geluidsnorm wordt verleend tot 95 dbA (categorie 2) overeenkomstig Vlarem II artikel 
6.7.3§3. 
Bijkomende flankerende maatregelen moeten getroffen worden: 
-       continue bewaking van het geluid met een erkende en geijkte meetset. 
-       zelfcontrole is ten laste van organisator en geluidstechnicus of dj. 
-       meten en registreren van het geluid gedurende de ganse activiteit. 
-       meetgegevens gedurende een maand ter beschikking houden. 
-       manipuleren van de meetketen is strafbaar. 
-       het omgevingsgeluid zoals bepaald in Vlarem II blijft onverminderd van kracht, hetzij de richtwaarde 
voor geluid in open lucht conform bijlage 4.5.4 en/of binnenshuis conform bijlage 2.2.2. 
-       het verschil tussen de gemeten C-filter en A-filter mag maximaal 15 dB bedragen [db(C) - dB(A) < 15 
dB]. 
-       kosteloos en duidelijk zichtbaar gehoorbescherming aanbieden. 
-       inrichten niet voor publiek toegankelijke zone van minimaal 2m aan alle geluidskasten. 
Verplichte naleving van de bovenstaande voorwaarden zonder afbreuk te doen aan de bepalingen rond 
burenhinder vervat in het gemeentelijke politiereglement (GAS) of Burgerlijk Wetboek.  
Gedurende het weekend is de muziekactiviteit beperkt tot 04.00 uur met een gradueel afbouwen vanaf 03.00 
uur met 10dbA. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de afwijking van het sluitingsuur tot 
04.00u voor Chirofeesten Brecht, in de nacht van zondag 9 op maandag 10 augustus 2020. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de organisatoren, de lokale politie en de brandweer. 

mobiliteit 

29. 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 maandag 16 maart 2020 en vrijdag 27 maart 2020 (verlenging) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20267295) te Brecht, 
Zandstraat tussen huisnrs. 125 en 117 – aanleg nutsleidingen en handboring – afsluiten straat 
- De aanvrager om tussen dinsdag 10 maart 2020 en dinsdag 20 maart 2020 (verlenging) 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 van dinsdag 17 maart 2020 tot en met vrijdag 20 maart 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Sint-Job-in-‘t-Goor, Kerklei thv huisnr. 79 - parkeerverbod 
voor plaatsen van  ladderlift 
- De aanvrager om tussen maandag 23 maart 2020 en vrijdag 17 april 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20244875) te Brecht, 
Klaverheide - Zandblok – aanleg nutsleidingen voor verkaveling 
- De aanvrager om tussen maandag 6 april 2020 en woensdag 22 april 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20268068) te Brecht, 
Houtstraat t.h.v. huisnrs. 129 t.e.m. 137 – aanleg leidingen voor Fluvius – werken in de berm 
- De aanvrager om op dinsdag 7 april 2020 (van 07u00 tot 19u00) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Montaco i.o.v. Belloy Elektrotechniek te 
Brecht, Watertorenstraat – parking watertoren – parkeerverbod voor plaatsing van kraan 
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30. Tijdelijk politiereglement - Kermis en jaarmarkt Brecht–Centrum op 12 en 13 april 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om : 
-       Vanaf woensdag 8 april 2020 om 08.00 uur tot maandag 13 april 2020 om 22.00 uur parkeren van 
voertuigen te verbieden op volgende plaatsen: het Schoolplein, het gedeelte van de Heiakker tussen de 
Schoolstraat en de Potterij, de parking voor de school, de parking op de grasdals, de parking achter Van 
Hooydonck en de parking achter het oude gemeentehuis. Het parkeerverbod geldt niet voor de kermis- en 
marktkramers.  Het parkeerverbod wordt minimum 24 uur op voorhand geplaatst. 
-       Op woensdag 8 april 2020 van 08.00 uur tot 12.00 uur parkeren van voertuigen te verbieden op de 
Gemeenteplaats voor wat betreft de parkeerhavens voor handelszaak Van Ballaert. 
-       Vanaf woensdag 8 april 2020 om 08.00 uur tot maandag 13 april 2020 om 22.00 uur parkeren van 
voertuigen te verbieden in de Waterhoevelaan ter hoogte van het kerkhof. Het parkeerverbod geldt niet voor 
de voertuigen van de kermiskramers. 
-       Vanaf zaterdag 11 april 2020 om 07.00 uur tot dinsdag 14 april 2020 om 18.00 uur parkeren van 
voertuigen te verbieden op de Gemeenteplaats, de parkeerhavens tussen de waterpartij en huisnummer 23. 
-       Vanaf woensdag 8 april 2020 om 08.00 uur tot maandag 13 april 2020 om 22.00 uur alle verkeer te 
verbieden in het gedeelte van de Heiakker vanaf de Schoolstraat tot aan de paaltjes voor de 
Waterhoevelaan.  Het verkeer van de bewoners van de achter gelegen wijk wordt omgeleid via de 
Waterhoevelaan. De bewoners worden hiervan per brief verwittigd. 
-       Vanaf zondag 12 april 2020 om 18.00 uur tot maandag 13 april 2020 om 18.00 uur parkeren van 
voertuigen te verbieden op de Gemeenteplaats, de parkeerplaatsen voor het postgebouw. 
-       Op zondag 12 april 2020 van 14.00 uur tot 22.00 uur alle verkeer te verbieden in het gedeelte van de 
Schoolstraat dat gelegen is tussen huisnummers 19 en de Lessiusstraat, het gedeelte van de 
Gemeenteplaats dat gelegen is tussen huisnummer 9 en het Schoolplein. Het parkeren zal eveneens 
verboden worden. 
-       Op maandag 13 april 2020 van 06.00 uur tot 16.00 uur het parkeren van voertuigen te verbieden in de 
Biest, het gedeelte van de Lessiusstraat dat gelegen is tussen de Biest en Waterhoevelaan, de 
parkeerplaatsen in de Sint-Michielsweg, het gedeelte van de Schoolstraat dat gelegen is tussen huisnummer 
19 en de Lessiusstraat, het Schoolplein, de Mudaeusstraat en de Gemeenteplaats. Het verkeer wordt op 
deze plaatsen verboden van 06.00 uur tot 16.00 uur. 
-       Op maandag 13 april 2020 van 16.00 uur tot 22.00 uur het parkeren van voertuigen te verbieden in het 
gedeelte van de Schoolstraat dat gelegen is tussen het huisnummer 19 en de Lessiusstraat, het Schoolplein 
en op het gedeelte van de Gemeenteplaats van huisnummer 9 tot het oude gemeentehuis. Het verkeer van 
voertuigen wordt er eveneens verboden. 
-       Op maandag 13 april 2020 van 16.00 uur tot 18.00 uur het parkeren van voertuigen te verbieden op de 
Gemeenteplaats. Het verkeer van voertuigen wordt er eveneens verboden. 
-       Op maandag 13 april 2020 tussen 06.00 uur en 22.00 uur enkel plaatselijk verkeer toe te laten in de 
Schoolstraat dat gelegen is tussen huisnummer 19 en de Museumstraat. 
-       Van woensdag 8 april 2020 om 08.00 uur tot maandag 13 april 2020 om 22.00 uur het parkeren en 
stilstaan van voertuigen te verbieden in de Waterhoevelaan en de voetweg die de verbinding geeft naar de 
Heiakker. 
-       Op maandag 13 april 2020 van 06.00 uur tot 16.00 uur het eenrichtingsverkeer in de Hendrik 
Schoofsstraat op te heffen. 
-       Een passende wegomlegging zal aangeduid worden. 
-       De maatregelen zijn niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten en voertuigen 
gebruikt door marktkramers en kermiskramers.  
Artikel 2  
De gemeentelijke diensten zullen instaan voor het plaatsen en verwijderen van de signalisatie alsook het 
verwijderen van het paaltje tussen het Gemeentepark en de Lange Pad, het verwijderen van het paaltje 
tussen Waterhoevelaan en Heiakker, de fietsrekken aan KBC en CM, zitbanken en plantenbakken rond de 
waterpartij op Gemeenteplaats en het afdekken van het eenrichtingsverkeer in de Hendrik Schoofsstraat.  
Artikel 3 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16.03.1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen.  
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 
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lokale economie en landbouw 

31. Sluiten wekelijkse markt 

Besluit 
Artikel 1 
De burgemeester besloot op 17 maart 2020 om te wekelijkse markten te sluiten tot en met 3 april 2020. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van deze maatregel. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

32. Gebruiksovereenkomst tussen gemeente Brecht en Fanfare Vlijt en Eendracht 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de gebruiksovereenkomst met de fanfare Vlijt en 
Eendracht goed te keuren. 
Artikel 2 
Een jaarlijkse gebruiksvergoeding van 25 euro is verschuldigd. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Vlijt en Eendracht en de aan de financiële dienst. 

informatiebeheer 

33. Samenwerkingsproject BIB-ARCHIEF: Ontsluiting boeken- en tijdschriftencollectie archief 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het samenwerkingsproject van de 
bibliotheek en het archief inzake de ontsluiting van de boeken-en tijdschriftencollectie van het 
gemeentearchief  en geeft de opdracht aan beide diensten dit verder uit te voeren. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de diensten bibliotheek en informatiebeheer. 

34. Toetreding serieregister in kader van archiefvernietiging en Digitaal Archief Vlaanderen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de instap en ondertekening van de 
overeenkomst inzake het serieregister i.k.v DAV van  het Facilitair Bedrijf. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst informatiebeheer. 

personeel 

35. Opstartprocedure voor vervanging van 14,5/38 bibliotheekassistent in vervanging van 
afwezigheid  

36. Aktename van PV van aanwervingsexamen voor arbeider-gebouwen 

37. Verlengen werfreserve voor consulent cultuur (B1-3) 

38. Verlengen werfreserve voor administratieve medewerker technische zaken (C1-3) 

39. Aanstelling vrijwilliger GBS - Helpen bij middagtoezicht  
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40. Aanstelling tijdelijke contractuele arbeider-schoonmaak i.v.v. afwezigheid  

41. Arbeidsongeval  d.d. 11 oktober 2019 - Beslissing genezing 

42. Samenstelling beroepscommissie 

43. Intrekkingen beslissingen CBS/2020/395, CBS/2020/203 en CBS/2020/205 (aanstellingen 
animatoren en hoofdanimatoren speelplein paasvakantie 2020) + éénzijdige opzegging - 
CBS/2020/603 

FINANCIËN 

44. 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 45 170,23 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 159 472,72 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

45. Overdracht investeringen 2019-2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen investeringskredieten over te dragen van 2019 
naar 2020. 
Artikel 2 
De staat van het meerjarenplan na overdrachten wordt digitaal gerapporteerd aan de Vlaamse overheid. 

MENS - BURGERZAKEN 

burgerlijke stand 

46. Concessie begraafplaatsen J.V.D. - Besluit 

47. Concessie begraafplaatsen F.F - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

cultuur 

48. Contracten - Sint-Job zomert 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de goedkeuring om contracten in bijlage voor "Sint-Job 
Leeft" aan te gaan. 
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de cultuurdienst en aan de financieel directeur. 
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jeugd 

49. Verslag Jeugdraad van 31 januari 2020 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag en de uitgebrachte adviezen van 
de Jeugdraad van 31 januari 2020. 

50. Verslag Jeugdraad van 20 februari 2020 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag en de uitgebrachte adviezen van 
de Jeugdraad van 20 februari 2020. 

MENS - BIBLIOTHEEK 

51. Vrijwilligerswerking lokaal bestuur Brecht 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met volgende afspraken: 
- er wordt promomateriaal (affiche, kaartjes, banners,...) voorzien om van alle Brechtse vrijwilligers te 
bedanken(vanaf 2021). Verder mag er een vrijwilligersbrochure uitgewerkt worden. 
- de personen die een forfaitaire kostenvergoeding ontvangen, worden als vierde categorie toegevoegd. De 
drie andere categorieën zijn: de vrijwilligers die geen forfaitaire kostenvergoeding ontvangen (vooral bib en 
ocmw), alle vrijwilligers (maar niet onder één van de gemeentelijke diensten vallen) en de vrijwilligers in de 
adviesraden. De gemeentelijke diensten maken een oplijsting van de activiteiten waar er nu forfaitaire 
kostenvergoedingen voorzien zijn. 
- een delegatiebesluit voor de ondertekening van de overeenkomsten naar de diensten is mogelijk (van 
college naar algemeen directeur en van algemeen directeur naar diensthoofden). Er moet wel een manier 
gevonden worden om aan het college te rapporteren welke vrijwilligers in de gemeente bezig zijn, op welke 
diensten en voor welke taken zij ingezet worden en welke kostenvergoeding zij hier eventueel voor 
ontvangen. 
- er wordt bekeken of er een vrijwilligersdatabank aan onze website kan gekoppeld worden. 
- er zal geen medewerker op B-niveau voorzien worden, er kan intern wel bekeken worden of er taken 
kunnen verschoven worden. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


