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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 31 maart 2020 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Via E. Peeters: Er zouden problemen zijn met de slagbomen van de vrachtwagenparking, deze zouden al 
defect zijn geweest en niet openen. Weten we hoe dit komt en hoe het kan worden opgelost? Antwoord 
dienst infrastructuur: teamverantwoordelijke patrimonium heeft hierover al contact gehad met de firma die de 
slagbomen heeft geplaatst. Ze vermoeden dat het te maken heeft met de software van de magneet van de 
slagboom. Iemand van de firma komt vandaag langs om de nodige aanpassingen aan de software te doen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

projecten 

3. Leeuwerk: Voorstel werkwijze vervangen betonplaten 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen wenst dat de wegenwerken in de Leeuwerk worden uitgevoerd 
volgens voorstel 2: Bestaande betonplaten kapot beuken en gebruiken als fundering om nieuwe rijweg in 
kws-asfalt te maken met extra wapening erin. 
Het studiebureau zal het aanbestedingsdossier voor het aanstellen van de aannemer volgens deze keuze 
opmaken. 

4. Weg-en rioleringswerken Rommersheide fase 4 - Albatrosdreef: Coördinatieverslag 3 (d.d. 6 
maart 2020) - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van coördinatieverslag 3 (d.d. 6 maart 2020) 
aangaande de weg- en rioleringswerken met betrekking tot het project Rommersheide fase 4 (Albatrosdreef 
ed). 

groendienst 

5. Kapvergunning Goudregenlaan 18 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
1 lork mits heraanplant van 1 streekeigen hoogstamboom van plantmaat 16/18. 
De kaptoelating is slechts uitvoerbaar na ontvangst van de waarborg in het kader van de opgelegde 
heraanplant. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 
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6. Teruggave waarborg kapvergunning Molenstraat 32 

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

7. Afsluiten stedenbouwkundige vergunning Brasschaatbaan 29 (SV2014-59) 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het advies van de groendienst met betrekking 
tot de hogervermelde stedenbouwkundige vergunning. 
Aan de financieel directeur van de gemeente wordt opdracht gegeven om de waarborg (€ 3 780) tegen te 
boeken en het dossier SV2014-59 vervolgens af te sluiten. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de groendienst en de 
aanvrager. 

wegendienst 

8. Overlagingswerken 2020 - Raming Studieburo Schillebeeckx - d.d. 31 maart 2020 - 
Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de raming van Studiebureau Schillebeeckx van 31 maart 
2020 met betrekking tot de overlagingswerken goed. 

9. Aankoop vrachtenwagen - aanpassingswerken advies IGEAN - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de plaatsing van veiligheidsverlichting op de steunvoeten 
van de kraan volgens de offerte van Luyckx nv, Abdijlaan 33, 2960 Brecht voor een bedrag van € 750,00 
exclusief btw volgens het advies van IGEAN goed. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte van Volvo Truck Center, Vorstsesteenweg 151, 
1601 Ruisbroek voor een bedrag van € 2 638,00 exclusief btw en van Luyckx nv, Abdijlaan 33, 2960 Brecht 
voor een resterend bedrag van € 7 800,00 exclusief btw voor de overige aanpassingswerken volgens het 
advies van IGEAN niet goed. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan IGEAN. In overeenstemming met artikels 1 en 2 wordt 
aan IGEAN gevraagd een indienststellingsdocument op te maken. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen - milieu 

10. Erkenning kattenkwekerij-hobbykwekerij voor katten - Kennisname besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit d.d. 26 maart 2020 van de 
Vlaamse Overheid, afdeling Strategie, internationaal beleid en dierenwelzijn, inspectie dierenwelzijn. 
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11. Schrapping risicogrond – Pullemansstraat 8 – goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de schrapping risicogrond van de percelen 
afd. 3, sectie D 99B en afd. 3, sectie D 99M, Pullemansstraat +8. De percelen kunnen geschrapt worden uit 
de gemeentelijke inventaris. 
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de aanvrager.  

omgevingsvergunningen 

12. OMV2020/77 - Omgevingsvergunning - Korte Nieuwstraat 9 - Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek. 
Het openbaar onderzoek wordt opgestart na de einddatum voorzien in het besluit tot uitvoering van het 
nooddecreet. 

13. OMV2019/416 - Omgevingsvergunning - Begonialaan 18 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het verbouwen van een woning in 
Begonialaan 18 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 66/2 M12, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
De bijkomende verharding (uitbreiding terras voor de woning en de stapstenen) mag niet uitgevoerd 
worden. 
De omvorming van berging/garage naar wasplaats in de zijtuinstrook is niet toegelaten. 
De dakvlakken dienen steeds in dezelfde kleur uitgevoerd te worden.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
-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”) 
- 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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- 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. 
 
Op grond van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van civiele noodsituatie met 
betrekking tot de volksgezondheid nam de Vlaamse Regering op 24 maart 2020 het Besluit tot 
uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele 
noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning. 
Voormeld Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 heeft gevolgen wat betreft de 
ingebruikname van de vergunning Dit Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 bepaalt 
dienaangaande het volgende: 
“Art. 7. De termijn om een administratief beroep in te stellen als vermeld in artikel 54 en 90 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet, wordt verlengd met dertig dagen voor de administratieve beroepen 
die onder het toepassingsgebied vallen van artikel 3. =>dit betekent dat de totale termijn om een 
administratief beroep in te stellen 60 dagen bedraagt in plaats van 30 dagen. 
Art. 8. De termijnen vermeld in artikel 35, eerste lid en artikel 49, eerste lid van het 
Omgevingsvergunningsdecreet die bepalen wanneer gebruik mag worden gemaakt van een 
omgevingsvergunning, verleend vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot en met de 
einddatum, vermeld in artikel 3, eerste lid, 2°, in voorkomend geval verlengd overeenkomstig artikel 
3, tweede lid, worden verlengd met dertig dagen”. => dit betekent dat deze termijnen die bepalen 
wanneer gebruik gemaakt mag worden van een omgevingsvergunning 65 dagen bedragen in plaats 
van 35 dagen." 
Deze maatregelen zijn van tijdelijke aard (zolang als nodig om de verdere verspreiding van het 
coronavirus in te dammen) en kunnen derhalve door de Vlaamse Regering nog worden verlengd. 

14. OMV2020/20 - Omgevingsvergunning - Tilburgbaan 109A - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het bouwen van een vrijstaande 
woning en het rooien van 28 bomen te Tilburgbaan 109A, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 
54/2 C en (afd. 1) sectie M 54 C, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
-De bomen mogen niet gerooid worden tijdens het broedseizoen. (1 maart tot 1 juli)  
De voorwaarden opgenomen in het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos dienen strikt 
nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
• De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid, van het Bosdecreet en onder de 
voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde compensatieformulier met kenmerk: 20-203699. 
• De te ontbossen oppervlakte bedraagt 660 m². Deze oppervlakte valt niet meer onder het 
toepassingsgebied van het Bosdecreet. 
• De resterende bosoppervlakte 1166 m² moet ALS BOS behouden blijven. Bijkomende kappingen in deze 
zone kunnen maar uitgevoerd worden mits machtiging door het Agentschap voor Natuur en Bos. Het is 
evenmin toegelaten in deze zone constructies op te richten of ingrijpende wijzigingen van de bodem, de 
strooisel-, kruid- of boomlaag uit te voeren. 
• De ontbossing kan enkel worden uitgevoerd conform het plan toegevoegd als bijlage, waarop ook de als 
bos te behouden zones zijn aangeduid. 
• De bosbehoudsbijdrage van € 2389.20 dient binnen de 4 maanden, vanaf de datum waarop gebruik mag 
gemaakt worden van deze vergunning, gestort te worden. Het overschrijvingsformulier voor het vereffenen 
van de bosbehoudsbijdrage zal rechtstreeks door ons Agentschap worden overgemaakt aan de aanvrager 
van zodra de vergunning van kracht wordt.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar 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: 
-Waterwetboek 
-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. 
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Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken. (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat conform de richtlijnen: In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal 
gebied of collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in 
dat geval wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, 
het grijs water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van 10.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (woningen: put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-spoelingen 
gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan) met een noodoverloop naar een 
infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk conform 
de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 4,32 m2 en inhoud van 2.700 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. 
-Verharding & ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
materiaalgebruik voor de verhardingen. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen bij voorkeur 
aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag 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 waar het water naast of door de verharding de grond in kan: 
° 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 online ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’. 
-Ophoging: Voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de woning kan in combinatie met afgraving dieper op het 
perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel overstroombare 
kruipkelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water. Geen grondophoging of grondaanvoer 
toegestaan in project volledig gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied.  
-Bronbemaling: droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van de werken een droogzuiging 
noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1).  
Ingezet moet worden op retourbemaling, d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
een infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer.  
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste alternatief: lozing op de openbare 
riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de 
riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.)  
De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
Een deel van het water dient voor recuperatie en nuttige toepassing bij de bouwwerkzaamheden op de werf 
gestockeerd te worden. 
Bij droogte moet het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik. 
Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht afvoer in de 
riolering of beek. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de milieuwetgeving. 
De exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet). 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade en 
hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
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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”) 
- 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. 
 
Op grond van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van civiele noodsituatie met 
betrekking tot de volksgezondheid nam de Vlaamse Regering op 24 maart 2020 het Besluit tot 
uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele 
noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning. 
Voormeld Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 heeft gevolgen wat betreft de 
ingebruikname van de vergunning Dit Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 bepaalt 
dienaangaande het volgende: 
“Art. 7. De termijn om een administratief beroep in te stellen als vermeld in artikel 54 en 90 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet, wordt verlengd met dertig dagen voor de administratieve beroepen 
die onder het toepassingsgebied vallen van artikel 3. =>dit betekent dat de totale termijn om een 
administratief beroep in te stellen 60 dagen bedraagt in plaats van 30 dagen. 
Art. 8. De termijnen vermeld in artikel 35, eerste lid en artikel 49, eerste lid van het 
Omgevingsvergunningsdecreet die bepalen wanneer gebruik mag worden gemaakt van een 
omgevingsvergunning, verleend vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot en met de 
einddatum, vermeld in artikel 3, eerste lid, 2°, in voorkomend geval verlengd overeenkomstig artikel 
3, tweede lid, worden verlengd met dertig dagen”. => dit betekent dat deze termijnen die bepalen 
wanneer gebruik gemaakt mag worden van een omgevingsvergunning 65 dagen bedragen in plaats 
van 35 dagen." 
Deze maatregelen zijn van tijdelijke aard (zolang als nodig om de verdere verspreiding van het 
coronavirus in te dammen) en kunnen derhalve door de Vlaamse Regering nog worden verlengd. 

15. OMV2020/42 - Omgevingsvergunning - Gemeenschapslaan 29 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het rooien van 11 fijnsparren te 
Gemeenschapslaan 29, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 65 Y11, mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden: 
- er dienen 6 streekeigen hoogstambomen heraangeplant te worden. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar dienen strikt nageleefd 
te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade en 
hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
-De bomen mogen niet gerooid worden tijdens het broedseizoen. (1 maart tot 1 juli)  
- 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. 
 
Op grond van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van civiele noodsituatie met 
betrekking tot de volksgezondheid nam de Vlaamse Regering op 24 maart 2020 het Besluit tot 
uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele 
noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning. 
Voormeld Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 heeft gevolgen wat betreft de 
ingebruikname van de vergunning Dit Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 bepaalt 
dienaangaande het volgende: 
“Art. 7. De termijn om een administratief beroep in te stellen als vermeld in artikel 54 en 90 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet, wordt verlengd met dertig dagen voor de administratieve beroepen 
die onder het toepassingsgebied vallen van artikel 3. =>dit betekent dat de totale termijn om een 
administratief beroep in te stellen 60 dagen bedraagt in plaats van 30 dagen. 
Art. 8. De termijnen vermeld in artikel 35, eerste lid en artikel 49, eerste lid van het 
Omgevingsvergunningsdecreet die bepalen wanneer gebruik mag worden gemaakt van een 
omgevingsvergunning, verleend vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot en met de 
einddatum, vermeld in artikel 3, eerste lid, 2°, in voorkomend geval verlengd overeenkomstig artikel 
3, tweede lid, worden verlengd met dertig dagen”. => dit betekent dat deze termijnen die bepalen 
wanneer gebruik gemaakt mag worden van een omgevingsvergunning 65 dagen bedragen in plaats 
van 35 dagen." 
Deze maatregelen zijn van tijdelijke aard (zolang als nodig om de verdere verspreiding van het 
coronavirus in te dammen) en kunnen derhalve door de Vlaamse Regering nog worden verlengd. 

16. OMV2020/43 - Omgevingsvergunning - Andrélaan 112 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het slopen van een aanbouw en het 
bouwen van een nieuwe veranda te Andrélaan 112, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 38 H, 
mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar 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. 
- 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. 
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- 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. 
 
Op grond van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van civiele noodsituatie met 
betrekking tot de volksgezondheid nam de Vlaamse Regering op 24 maart 2020 het Besluit tot 
uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele 
noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning. 
Voormeld Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 heeft gevolgen wat betreft de 
ingebruikname van de vergunning Dit Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 bepaalt 
dienaangaande het volgende: 
“Art. 7. De termijn om een administratief beroep in te stellen als vermeld in artikel 54 en 90 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet, wordt verlengd met dertig dagen voor de administratieve beroepen 
die onder het toepassingsgebied vallen van artikel 3. =>dit betekent dat de totale termijn om een 
administratief beroep in te stellen 60 dagen bedraagt in plaats van 30 dagen. 
Art. 8. De termijnen vermeld in artikel 35, eerste lid en artikel 49, eerste lid van het 
Omgevingsvergunningsdecreet die bepalen wanneer gebruik mag worden gemaakt van een 
omgevingsvergunning, verleend vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot en met de 
einddatum, vermeld in artikel 3, eerste lid, 2°, in voorkomend geval verlengd overeenkomstig artikel 
3, tweede lid, worden verlengd met dertig dagen”. => dit betekent dat deze termijnen die bepalen 
wanneer gebruik gemaakt mag worden van een omgevingsvergunning 65 dagen bedragen in plaats 
van 35 dagen." 
Deze maatregelen zijn van tijdelijke aard (zolang als nodig om de verdere verspreiding van het 
coronavirus in te dammen) en kunnen derhalve door de Vlaamse Regering nog worden verlengd. 

17. OMV2020/17 - Omgevingsvergunning - Legeheideweg 13 - Voorwaardelijk gunstig advies 
onder voorbehoud aan deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft gunstig advies voor gemengd veebedrijf: verandering 
door wijziging en uitbreiding in Legeheideweg 13 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie E 281 A2, 
(afd. 4) sectie E 281 T, (afd. 4) sectie E 281 X, (afd. 4) sectie E 281 Y en (afd. 4) sectie E 281 Z aan 
MATTHYSEN-VAN DIJCK LV gevestigd te Vaartdijk 28 te 2960 Brecht, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- Alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- 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. 
- Geen niet-toelaatbare zonevreemde functies. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
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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. 
- Een groenscherm zoals wordt voorzien op het erfebplantingsplan van de Hooibeekhoeve dient aangeplant 
te worden het eerstvolgende plantseizoen na het beëindigen van de in de stedenbouwkundige vergunning 
behandelde werken. Het groenscherm dient te bestaan uit een combinatie van hoogstambomen (Voor zowel 
de bomen als de onderbegroeiing dienen er inheemse en streekeigen soorten gebruikt te worden. De 
struiklaag dient te bestaan uit wintergroene soorten om heel het jaar door een dicht groenscherm te 
realiseren.  Het groenscherm dient ingevuld te worden met inheemse en streekeigen soorten.) De houder 
van de vergunning dient een borg van 3 euro/m² groenscherm dat dient aangeplant te worden te stellen. De 
waarborg wordt terugbetaald na twee jaar, waarvan de termijn ingaat op het ogenblik dat de (her)aanplant 
aan het bestuur aangemeld is en wanneer na controle blijkt dat de (her)aanplant zorgvuldig is uitgevoerd. De 
opgelegde (her)aanplanting dient uitgevoerd worden het eerst volgende plantseizoen na het beëindigen van 
de in de stedenbouwkundige vergunning behandelde werken en binnen de geldigheidstermijn van de 
afgeleverde stedenbouwkundige vergunning. Indien de opgelegde (her)aanplant van het groenscherm niet 
werd uitgevoerd binnen deze termijn, wordt de aanvrager aangetekend in gebreke gesteld om de 
heraanplant alsnog binnen het eerstvolgende plantseizoen volgend op het aangetekend schrijven uit te 
voeren. Indien de opgelegde heraanplant niet binnen deze periode wordt uitgevoerd, dan wordt er een 
proces-verbaal opgesteld en de waarborg ingehouden. 
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 
Milieuvoorwaarden 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
Artikel 2 
Voorliggend advies wordt verleend onder voorbehoud van bijkomende bezwaarschriften gedurende de 
verlenging van het openbaar onderzoek na 24/04/2020 comform het Nooddecreet (Corona maatregelen). 
Hat advies kan bekrachtigd worden, mits er geen bijkomende bezwaarschriften ingediend worden gedurende 
de verlenging van het openbaar onderzoek.  

18. OMV2020/22 - Omgevingsvergunning - Zandstraat 63 - Zonder voorwerp 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verklaart dit dossier zonder voorwerp voor kappen van 3 
bomen in Zandstraat 63 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie B 206 L2 aangezien deze aanvraag 
vrijgesteld is van vergunning. 
De voorwaarden opgelegd in de kaptoelating dienen nageleefd te worden. 

omgevingsmeldingen 

19. OMV2020/100 - Omgevingsmelding - Noorderveld 14 - Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
plaatsen bronbemaling voor bouwkundige werken inrichting gelegen te 2960 Brecht, Noorderveld14, 
kadasternummer (afd. 5) sectie A 1 X32 
aan De Vry wonende/gevestigd te Geestenspoor 48  te 2180 Antwerpen.  
Artikel 2 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
bijzondere voorwaarden: 
Bronbemaling, droogzuiging van bouwputten/werven en drainering:  
(Het is verboden een bronbemaling te exploiteren als die geheel of gedeeltelijk is gelegen in een 
beschermingszone van het type I of II van grondwaterwinningen, bestemd voor de openbare 
watervoorziening.) 
-De droogzuiging moet voldoen aan art 5.53.3.1 van vlarem II. 
-Ingezet moet worden op retourbemaling. d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
een infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer.  
-Bij droogte moet het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik. 
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-Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan lozing op de openbare riolering, met een verbod 
op lozing in de vuilwaterafvoer (DWA) indien gescheiden regenwaterafvoer  (RWA) aanwezig, én maximaal 
tot 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 
-Het grondwater dat onttrokken wordt bij de draineringen alsook bij de bronbemalingen moet, in zoverre dit 
met toepassing van de beste beschikbare technieken mogelijk is, nuttig worden gebruikt. 
-Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht 
retourbemaling, afvoer naar de beek of riolering. 
-De exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet). 
-Groenschade :  
 Schade ten aanzien van waardevolle bomen in de omgeving dient vermeden te worden. 
 Indien mogelijk enkel droogzuiging buiten droogte en zomerperiode en/of toepassing van retourbemaling  
 (vb druppelbevloeiing bomen, afvoer buiten onttrekkingszone). 
 Langdurige droogzuiging tussen de groei (apri-nov) dient vermeden te worden. 
-Geluidsoverlast: 
-De nodige maatregelen dienen genomen te worden om hinder (geluid, trillingen, …) te voorkomen. De 
pomp moet aangepast zijn aan de best beschikbare technieken en het omgevingsgeluid. In woongebieden 
worden bij voorkeur uitsluitend geluidsarme pompen gebruikt. 

20. OMV2020/101 - Omgevingsmelding - Kapelweg zn - Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
plaatsen bronbemaling voor bouwkundige werken inrichting gelegen te 2960 Brecht, Kapelweg zn, 
kadasternummer (afd. 5) sectie A 18 A15. 
Artikel 2 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
bijzondere voorwaarden: 
Bronbemaling, droogzuiging van bouwputten/werven en drainering: 
(Het is verboden een bronbemaling te exploiteren als die geheel of gedeeltelijk is gelegen in een 
beschermingszone van het type I of II van grondwaterwinningen, bestemd voor de openbare 
watervoorziening.) 
-De droogzuiging moet voldoen aan art 5.53.3.1 van vlarem II. 
-Ingezet moet worden op retourbemaling. d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
een infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer. 
-Bij droogte moet het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik. 
-Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan lozing op de openbare riolering, met een verbod 
op lozing in de vuilwaterafvoer (DWA) indien gescheiden regenwaterafvoer  (RWA) aanwezig, én maximaal 
tot 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 
-Het grondwater dat onttrokken wordt bij de draineringen alsook bij de bronbemalingen moet, in zoverre dit 
met toepassing van de beste beschikbare technieken mogelijk is, nuttig worden gebruikt. 
-Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht 
retourbemaling, afvoer naar de beek of riolering. 
-De exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet). 
-Groenschade : 
 Schade ten aanzien van waardevolle bomen in de omgeving dient vermeden te worden. 
 Indien mogelijk enkel droogzuiging buiten droogte en zomerperiode en/of toepassing van retourbemaling 
 (vb druppelbevloeiing bomen, afvoer buiten onttrekkingszone). 
 Langdurige droogzuiging tussen de groei (apri-nov) dient vermeden te worden. 
-Geluidsoverlast: 
-De nodige maatregelen dienen genomen te worden om hinder (geluid, trillingen, …) te voorkomen. De 
pomp moet aangepast zijn aan de best beschikbare technieken en het omgevingsgeluid. In woongebieden 
worden bij voorkeur uitsluitend geluidsarme pompen gebruikt.  
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omgevingsvergunningen voor verkavelen 

21. OMVV 2020/4 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Van Bavellaan/Vredelaan - Openbaar 
onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek. 
Het openbaar onderzoek wordt opgestart na de einddatum voorzien in het besluit tot uitvoering van het 
nooddecreet. 

mobiliteit 

22. 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 4, 5, 6 mei 2020/ 25, 26, 27 mei 2020/ 15, 16, 17 juni 2020/ 13, 14, 15 juli 2020/ 10, 
11, 12 augustus 2020/ 7, 8, 9 september 2020/ 5, 6, 7 oktober 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van gemeente Brecht te Brecht, Kerkstraat 
vanaf school De Schakel t.e.m. de Dorpsstraat, Dorpsstraat vanaf de Kerkstraat t.e.m. de 
Hoogstraatsebaan, Dorpsstraat vanaf de Kerkstraat t.e.m. Brug 9: parkeerverbod voor onderhoudswerken – 
werken en parkeerverbod schuiven dag per dag op 
- De aanvrager om tussen maandag 6 april 2020 en vrijdag 17 april 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Brechtsebaan thv 
huisnr. 6 – herstel huisaansluiting -  parkeerverbod en inname voetpad 
- De aanvrager om tussen maandag 6 april 2020 en donderdag 30 april 2020 (1 à 2 werkdagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te 
Brecht, Baan op Sas II thv huisnr. 49 – kolkaansluiting vervangen -  inname halve rijbaan 
- De aanvrager om tussen maandag 6 april 2020 en donderdag 30 april 2020 (verlenging) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Kapelstraat thv 
huisnr. 35A – ophalen putdeksel  – inname halve rijbaan 
- De aanvrager om tussen maandag 4 mei 2020 en vrijdag 29 mei 2020 – aanpassing datum - signalisatie 
aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Kromvenlaan 
– wachtaansluiting voorzien – afsluiten rijbaan met omleiding 
- De aanvrager om tussen maandag 6 april 2020 en donderdag 30 april 2020 ( +/- 2 werkdagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te 
Brecht, Kerklei thv huisnrs. 20-22 – DWA en RWA koppelen en aansluiten – parkeerverbod en inname 
voetpad 
- De aanvrager om tussen maandag 6 april 2020 en donderdag 30 april 2020 (1 à 2 werkdagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te 
Brecht, Hogeweg thv huisnr. 10 – herstel verzakkingen in de rijweg -  afsluiten rijbaan met omleiding 
- De aanvrager om tussen 1 april 2020 en 17 april 2020 (2 werkdagen in deze periode) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Bethovenstraat 66, brug over E19 – herstelling 
brugvoeg 
- De aanvrager om van vrijdag 3 april 2020 tot en met maandag 6 april 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Pouillon - Kuysters te Brecht, 
Koekoeksdreef t.h.v. huisnr. 41 – gedeeltelijke inname van de rijbaan voor het plaatsen van een container 
- De aanvrager om van maandag 6 april 2020 tot en met dinsdag 7 april 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Canadalaan thv huisnr. 24 – parkeerverbod voor 
ladderlift 
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wonen 

23. Personeelsleden met onderzoeks-, controle- en vaststellingsbevoegdheden inzake het 
leegstandregister/verwaarlozingsregister en de leegstandsbelasting/verwaarlozingsbelasting 
– aanstelling via Igean 

Besluit 
Artikel 1 
De hierna vermelde personen worden belast met de opsporing van leegstand en verwaarlozing en bezitten 
de onderzoeks-, controle- en vaststellingsbevoegdheden: 

 Ann De Coster, intergemeentelijk woningcontroleur IGEAN 

 Geert Voets, intergemeentelijk woningcontroleur IGEAN 

 Olivier Cremers, intergemeentelijk woningcontroleur IGEAN 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan IGEAN. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

24. Verlenging POP UP uitbating OC 't Centrum 

Besluit 
Artikel 1 
In het kader van de zoektocht naar de definitieve uitbater keurt het college van burgemeester en schepenen 
goed om het pop up uitbatingsrecht dat werd toegekend aan Dhr. Luc Stoffels en Erna Quirijnen, wonende te 
2960 Sint Lenaarts, Kloosterakkerweg 1, te verlengen, namelijk tot en met 11 juni 2020 voor een 
concessievergoeding van 500 euro per maand. 
Artikel 2 
Luc Stoffels en Erna Quirijnen worden op de hoogte gesteld van deze beslissing. 

personeel 

25. Aanvaarding/niet-aanvaarding kandidaten voor selectie van consulent omgeving/milieu (B1-3) 
voor vervangingsaanstelling 

26. Wijziging aan examencommissie voor selectieprocedure consulent mobiliteit 

27. Kennisname vrijwillig ontslag ifv pensionering  

28. Goedkeuring opleiding Excel i.s.m. GIVI-group 

29. Tuchtonderzoek - Tuchtverslag - Aktename 

30. Samenstelling beroepscommissie 

FINANCIËN 

31. Betalingsmandaten - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitgaven, zoals vastgelegd in de lijst in bijlage, voor 
een bedrag van 602 319,79 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst van de nog terug te betalen waarborgen, naar 
aanleiding van afgehandelde kapvergunningen en/of bouwdossiers, goed voor een bedrag van 10 678,00 
euro. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
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Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

32. Budgetverschuivingen - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de budgetverschuivingen uitgevoerd tussen 
01/01/2020 en 31/03/2020 (zie bijlage). 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

33. Aanvraag personenlijst 'De Zevensprong en Klavertje 3' - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om de gevraagde personenlijst te verstrekken. 
De kleuterscholen De Zevensprong en Klavertje 3 dienen in acht te nemen dat zij de verkregen 
adresgegevens niet mogen doorgeven aan derden, de gegevens enkel zullen gebruiken voor het 
aangevraagde doeleinde en de gegevens onmiddellijk zullen vernietigen eens het doeleinde is verstreken.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst burgerzaken voor verdere uitvoering.  

34. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - MI.G. 

35. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - MI.G.D. 

36. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters O.S., O.Z., V.O.J. 

MENS - VRIJE TIJD 

cultuur 

37. Cultuur – Toelage partituren en instrumenten 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de berekening van toelage voor instrumenten 
en partituren. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating om volgende bedragen uit te betalen aan de 
muziekverenigingen.  

vereniging 
bedrag aanvaarde 
aankopen 

theoretische subsidie à 60% 
werkelijke subsidie 
binnen krediet 

Harmonie Verbroedering 3.901,75  2.341,05  1.760,79 € 

Blaaskapel Hummel Bummel 0,00  0,00  0,00 € 

Fanfare Vlijt en Eendracht 663,65  398,19  299,49 € 

Koor Psallite 344,65  206,79  155,53 € 

Harmonie De Eikel 629,73  377,84  284,19 € 

  5.539,78  3.323,87  2.500,00 € 

Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 
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WELZIJN 

38. Opvoedingswinkel Zoersel, Brasschaat en Hoogstraten - jaarverslag 2019 - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het jaarverslag 2019 van de 
Opvoedingswinkels Zoersel, Brasschaat en Hoogstraten.  
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan dienst welzijn. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


