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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 17 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 burger (via E. Peeters): Verkeer Berkenlaan Sint-Job: evaluatie van maatregelen - advies vragen 
aan consulent mobiliteit. Dit punt wordt in een latere fase terug opgenomen.  
- Vraag burger (via E. Peeters): Vraag naar plaatsen voorrangsbord (voorrang verlenen) op parking Delhaize 
Sint-Lenaarts richting Molenheiken (doodlopend stuk straat) - Delhaize aanschrijven om hen te vragen 
deze borden te plaatsen. 
- Via S. Deckers: snoeien van riet in Lange Pad. - opnemen in planning  
- Verkeersremmer in Schoolstraat - betonnen paaltjes zijn stuk - herstelling opnemen in de planning 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

wegendienst 

3. Werken nutsleidingen - Toelating/Melding 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de uitvoering van volgende werken in 
verband met nutsleidingen: 
- Engie Fabricom i.o.v. Fluvius, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt voor werken te Heihoefke 31, 2960 Brecht 
volgens dossier FSH194846. 
- Proximus, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel voor een aanpassing van reeds goedgekeurde werken 
in de Vaartdijk, Tilburgbaan en Westmallebaan, 2960 Brecht volgens dossier 454418. 
- Telenet, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen voor werken te Molenheiken 12, 2960 Brecht volgens dossier 
25048878. 

4. Verkaveling Zandstraat - Volledige borgvrijgave 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de volledige borgvrijgave goed voor de verkaveling 
Zandstraat. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Belfius en de aanvragers en aan Argenta en de 
aanvrager. 
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gebouwen 

5. Herstelling en groot onderhoud grasmaaier Roberine 1502 (nummerplaat DBM-742) 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte voor de herstelling en onderhoud van de 
grasmaaier Roberine 1502 met nummerplaat DBM-742 goed. 
Er kan een bestelbon worden opgemaakt voor Oris-Wuyts BVBA, Oostmalsesteenweg 355, 2310 Rijkevorsel 
voor een bedrag van 6 710,66 euro incl. btw. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen - milieu 

6. Schrapping risicogrond - Abdijlaan 9 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen bevestigt dat er thans geen gegevens bekend zijn van vlarebo-
activiteiten die aanwezig zijn of waren op de percelen met als kadastrale nummers, afd.2, sectie K, 275A, 
304/2D, 304/2C, 304/3R en 304/3P. 
Deze percelen kunnen als risico-grond geschrapt worden uit de gemeentelijke inventaris.  
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de aanvrager.  

7. Schrapping risicogrond - Kraaienhorst 1A - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen bevestigt dat er thans geen gegevens bekend zijn van vlarebo-
activiteiten die aanwezig zijn of waren op het perceel Kraaienhorst 1A met als kadastrale nummer, 4e 
afdeling, sectie D, nummer 667F. 
Het perceel kan als risico-grond geschrapt worden uit de gemeentelijke inventaris.  
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de aanvrager.  

vergunningsregister 

8. GC2019/80 - Vergunningenregister - Vinkenboslaan 18 - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Het hoofdgebouw met links een aangebouwde garage gelegen te Vinkenboslaan 18 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 2) sectie L 23 H5) wordt in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

omgevingsvergunningen 

9. OMV2019/268 - Omgevingsvergunning - Legeheideweg 13 - Aktename resultaat openbaar 
onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het feit dat er 1 bezwaarschrift is 
binnengekomen tijdens het openbaar onderzoek en heeft hieromtrent een standpunt ingenomen. 
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Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het Departement Omgeving. 

10. OMV2020/7 - Omgevingsvergunning - Solvijnslaan 6 - Openbaar onderzoek 

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

11. OMV2020/46 - Omgevingsvergunning - Fresialaan 14 - Openbaar onderzoek 

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

12. OMV2019/393 - Omgevingsvergunning - Brugstraat 206, 208, Ebeslaan 1 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het plaatsen van reclame in Brugstraat 
206, 208, Ebeslaan 1, te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 134 T2, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden:  
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, grachten, 
t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de bouwheer. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 

13. OMV2019/404 - Omgevingsvergunning - Jos Nuytsdreef 43 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een vrijstaande 
eengezinswoning in Jos Nuytsdreef 43 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 23 A10, mits voldaan 
wordt aan volgende voorwaarden: 
-De doorgang tussen de nachthal en de zolderruimte boven de garage mag niet gerealiseerd worden. 
-De aan te planten bomen dienen verspreid over het perceel aangeplant te worden. 
-De verharding links naast de woning staat foutief op het ingediende inplantingsplan. Deze 
verharding wordt vervangen door een oprit met een breedte van 3m van de rooilijn naar de inpandige 
garage.  
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. In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal 
gebied of collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in 
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dat geval wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, 
het grijs water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (woningen: put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-spoelingen 
gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan). Deze installatie maakt het gebruik van 
het opgevangen regenwater mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 1,58 m2 en inhoud van 987,25 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  
° 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. 
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- 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. OMV2019/412 - Omgevingsvergunning - Hendrik Consciencelaan 16 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het deels afbreken van bestaande 
constructies, omvormen van een tehuis tot eengezinswoning met dokterspraktijk en bouwen van een 
bijgebouw in Hendrik Consciencelaan 16 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 159 N, mits voldaan 
wordt aan volgende voorwaarden: 
-de buitentrap die buiten de bouwzone valt, mag niet uitgevoerd worden. 
-de kroonlijsthoogte van het bijgebouw dient 3m ten opzichte van het maaiveld te bedragen. 
-het terras op de verdieping dient conform de wetgeving rond lichten en zichten aangelegd te 
worden. 
-er dient over gewaakt te worden dat het buitenatelier in het bijgebouw geen overlast voor de 
omwonenden oplevert. 
-er mogen geen zelfstandige activiteiten plaatsvinden in het bijgebouw. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Brandweer dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
Naar de Wet op de waterlopen en het decreet integraal waterbeleid en z’n uitvoeringsbesluiten, wordt 
afwijking verleend van het gemeenteraadsbesluit van 14 november 2013 betreffende de waterlopen én van 5 
mei 2015 met betrekking tot de grachten van algemeen belang, thans gekend als publieke grachten, voor 
een afwijking op de werkzone en erfdienstbaarheidszone van 2m ter hoogte van de bestaande gebouwen op 
het terrein. Het bufferen en de infiltratie van (hemel)water komt hierdoor niet in het gedrang, ook ruiming- en 
onderhoud kan nog steeds worden uitgevoerd. De afwijking wordt toegekend.  
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: 
-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). 
-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 en buiten gebruik stellen van alle sterf- en bezinkputten voor afvalwater: 
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. 
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-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 7.350 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: voorgestelde infiltratieput van 10.000 l, maar 
kan ook rechtstreeks op de Lochtenbergsebeek worden aangesloten. 
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 beek of riolering voor regenwater (RWA). 
-Waterlopenkaart: Lochtenbergsebeek: De erfdienstbare strook langs publieke grachten bedraagt 2 meter. In 
functie van ruiming en onderhoud dient men een ruimte van 1 meter te vrijwaren van obstakels en 
constructies (light-statuut - GR 5/05/2015) De gracht dient te allen tijde open gehouden te worden. 
-Grachten: Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
-Aanleg verhardingen: De verhardingen dienen zoveel mogelijk met waterdoorlatende materialen in 
combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag aangelegd te worden om maximaal infiltratie van 
hemelwater ter plaatse mogelijk te maken. Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra 
watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van toepassing. Enkele voorbeelden  
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de Waterwegwijzer bouwen en verbouwen. 
-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. 
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- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven.  
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 
- Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be 

15. OMV2020/13 - Omgevingsvergunning - Cambeenbos laan D 7 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor rooien van 6 bomen in Cambeenbos 
laan D 7 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 12 T5, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
-Er dient een heraanplant te gebeuren met 5 streekeigen hoogstambomen met plantmaat 16/18 zo 
wordt het groene karakter van de omgeving gegarandeerd.        
-De bomen mogen niet gerooid worden tijdens het broedseizoen. (1 maart tot 1 juli)  
-De voorwaarden van woonpark zoals omschreven is in de gewestplanbestemming dienen in acht 
genomen te worden: Het niet-bebouwbare gedeelte moet aangelegd worden met hoogstammig groen 
(het bestaande moet bewaard worden). Het groen moet aangebracht worden langs alle zijden van het 
perceel, min de nodige toegangen. Slechts 10% van de perceelsoppervlakte mag ingenomen worden 
voor het aanleggen van grasperken, speelruimten, tennisvelden en dergelijke.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- 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. 

16. OMV2020/81 - Omgevingsvergunning - Veldstraat 147 - Voorwaardelijk gunstig advies aan 
deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft voorwaardelijk gunstig advies voor plaatsen van een 
gastank + omvorming rubriek ten gevolge van CLP-verordening in Veldstraat 147 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 3) sectie C 144 V4 en (afd. 3) sectie C 144 A4, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden:   
Milieuvoorwaarden 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
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Bijzondere voorwaarden: 
Gastank:  
M.b.t. de exploitatie van een propaangastank zijn de sectorale milieuvoorwaarden  opgenomen in Afdeling 
5.17.3.3 Vlarem II van toepassing. Hierin wordt verwezen naar het van toepassing zijnde K.B. van 
21.10.1968 betreffende de opslagplaatsen voor vloeibaar gemaakt handelspropaan, handelsbutaan of 
mengsels daarvan in vaste ongekoelde houders. 
Artikel 2 
De omgevingsvergunning kan verleend worden tot 6 december 2027, zijnde de einddatum van de nog 
lopende vergunning. 

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

17. OMVV2019/14 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Hogebaan 33 - Afleveren attest 

Besluit 
Artikel 1 
Aan notariaat Nouwkens en Portier, Antwerpsesteenweg 93, 2390 Malle wordt een attest afgeleverd waarin 
het college van burgemeester en schepenen verklaart dat de verkavelaar m.b.t. de verkaveling gelegen 
te Hogebaan 33 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 60 R, (afd. 5) sectie A 60 W en (afd. 5) sectie A 
60 X waarvoor vergunning werd verleend op 8/10/2019 aan VERHELST VASTGOED BVBA gevestigd te 
Handelslei 42 te 2960 Brecht met kenmerk omgevingsloket OMV_2019067203 en gemeentelijk 
dossiernummer OMVV2019/14 aan alle in de verkavelingsvergunning opgelegde voorwaarden heeft voldaan 
en dat de percelen welke van deze verkaveling deel uitmaken als bouwgrond mogen verkocht worden. 

duurzame ontwikkeling 

18. Verspreiden papieren versie EnergieKe krant (IGEAN) 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist niet in te gaan op het bedelen van een papieren versie 
van de EnergieKe krant van IGEAN aan alle Brechtse inwoners, maar beslist wel in te gaan op de digitale 
verspreiding ervan. 
Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan IGEAN en aan de communicatiedienst. 

mobiliteit 

19. Signalisatievergunningen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor het plaatsen van signalisatie op de 
openbare weg aan: 
- De aanvrager om op vrijdag 20 maart 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
te Brecht, Brugstraat thv huisnr. 78 – plaatsen van verhuiswagen op de rijbaan en  ladderlift op voet- en 
fietspad 
- De aanvrager om van 1 april 2020 tot en met 14 april 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Nieuwstraat t.h.v. huisnr.24: parkeerverbod en 
inname voetpad voor het plaatsen van container en kraan inzake dakwerken 

20. Tijdelijk politiereglement - voetbaltornooi - Mortelstraat op 11 april 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       Op zaterdag 11 april 2020 tussen 08.00 uur en 24.00 uur de Mortelstraat tussen huisnummer 33 en de 
Overbroekstraat volledig af te sluiten voor alle verkeer. 
-       Op zaterdag 11 april 2020 tussen 08.00 uur en 24.00 uur in de Mortelstraat tussen Kapelstraat en 
huisnummer 33 enkel plaatselijk verkeer en verkeer van de deelnemers/supporters toe te laten. 
-       De maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten.  
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Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen.  
Artikel 3 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16.03.1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen.  
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

21. Besluit burgemeester d.d. 19 maart 2020 - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de burgemeester d.d. 19 
maart 2020. 

22. Aanpassing overeenkomst De Vliegplein - Vennootschap DDKD.BV 

Besluit 
Artikel 1 
Aan de bestaande overeenkomst wordt een addendum toegevoegd waarbij melding wordt gemaakt de de 
huidige overeenkomst wordt afgesloten met DDKD.BV, Kerklei 18, 2960 Brecht met 
ondernemingsnummer BE0744 999 590 i.p.v. ten persoonlijke titel van Dillen Dennis en Dillen Kim.  In het 
addendum wordt bijkomende de mogelijkheid tot het opzeggen van de overeenkomt voorzien wanneer de 
huidige uitbaters de vennootschap wensen over te dragen op andere zaakvoerders. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan DDKD.BV en aan de financiële dienst. 

ICT 

23. Aankoop laptops voor thuiswerk in functie van Coronavirus 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigd de beslissing van de crisiscel dd. 19 maart 2020 
voor de aankoop van 10 laptops met support bij Central Point voor een bedrag van 14 435, 30 (incl. btw) en 
1 778,70 euro (incl. btw). 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de financiële dienst. 

personeel 

24. Aanvaarding/niet-aanvaarding kandidaten voor selectie coördinator financiële dienst (A1a-
Aa3) 

FINANCIËN 

25. 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 80 488,70 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 155 733,05 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
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Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst van de nog terug te betalen waarborgen van 
2020, naar aanleiding van afgehandelde kapvergunningen en/of bouwdossiers, goed voor een bedrag van 1 
650 euro. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

26. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - V.A.A.P. 

27. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - K.M.M.G. 

28. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - Z.A. 

 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


