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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 7 april 2020 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Via S. Deckers: kopmuren zijn in slechte staat: Vogelkerslaan, Sparrenlaan en Lijsterbeslaan (zie mail in 
bijlage). Standpunt CBS: graag ter plaatse gaan kijken en inschatting maken van de staat van de 
kopmuren en terugkoppelen via werkvergadering. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

groendienst 

3. Kapvergunning Vorsenkwaak 10 

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

4. Kapvergunning Baan op Sas 2, 66 A 

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

5. Teruggave waarborg groenscherm Bethovenstraat 59 (SV2015-60) 

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

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen van dinsdag 14 april 2020 
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6. Preventieve bestrijding eikenprocessierupsen voor 2000 eiken op openbaar domein 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen wijst de opdracht voor het preventief bestrijden van 
eikenprocessierupsen toe aan de firma Kennes F. BVBA, Ulicotenseweg 66 A te 2328 Hoogstraten voor een 
bedrag van € 3 630 (incl. 21% btw). 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de financieel directeur, de dienst groen en leefomgeving en 
de firma Kennes F. BVBA. 

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

Besluit 
Artikel 1 
Het college van Burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan  aan het verslag van nazicht van de 
offertes van 3 april 2020, opgesteld door de dienst Infrastructuur en de consulent aankoop. 
Artikel 2 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3 
De opdracht “Lastvoorwaarden voor levering en plaatsing van berging met luifel op de kerkhoven in Sint-
Job-in't-Goor” wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde Matthysen BVBA, Hendrik Schoofsstraat 17 1 R te 2960 Brecht, tegen het 
nagerekende en verbeterde offertebedrag van € 117.752,50 excl. btw of € 142.480,53 incl. 21% btw.  
Artikel 4 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2020/002 
van 17 februari 2020. 
Artikel 5 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode 
2211000/MENS/0990 (actie/raming A000021/MJP000354). 

wegendienst 

8. 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: 
- Proximus, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel voor het uitvoeren van grondwerken te Rommersheide 
C, D & E, 2960 Brecht volgens dossier JMS/433509/N001. 

9. Lastvoorwaarden voor het aanbrengen van wegmarkeringen - Goedkeuring lastvoorwaarden 
en gunningswijze - 2020/003 

Besluit 
Artikel 1 
Het bestek met nr. 2020/003 en de raming voor de opdracht “Lastvoorwaarden voor het aanbrengen van 
wegmarkeringen”, opgesteld door de Dienst wegen worden goedgekeurd. 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. 
De raming bedraagt € 34.672,43 excl. btw of € 41.953,64 incl. 21% btw 
Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
Artikel 3 
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 13 mei 2020 om 10.00 uur. 
Artikel 4 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode 
6103600/RUIM/0200 (actie/raming A000013/ MJP000289). 
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gebouwen 

10. Aankoop CNG-voertuigen Fiat Doblo en Iveco Daily 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepen keurt de aankoop van 2 Fiat Doblo's (ref. 
BREC_22016257_TF_HCR_21022020_V1) en 2 Iveco Daily's (ref. 
BREC_22016403_TF_HCR_21022020_V1) via de opdrachtencentrale van Fluvius voor een totaalbedrag 
van € 92 014,00 excl. btw goed.  

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen 

11. Opmaak intergemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Woonparken' - Gunning 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het verslag van nazicht van de 
offertes van 9 maart 2020, opgesteld door de gemeente Schilde. 
Artikel 2 
Het verslag van nazicht van de offertes als bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3 
De opdracht “Intergemeentelijk RUP Woonparken - 'De Groene Zes' - Plannen en studies - in uitvoering” 
wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde Sweco Belgium, Posthofbrug 2-4, bus 1 te 2600 Antwerpen, tegen de 
voorwaarden vermeld in de offerte van deze inschrijver mits het verkrijgen van een visum. 
Artikel 4 
De gemeente Brecht heeft zelf nog zeggenschap over de invulling van het variabele deel van de kosten. Het 
variabele deel dient verdeeld te worden op basis van de prestaties in de individuele gemeenten.  

algemeen - milieu 

12. Ioniserende stralingen klasse III - Kennisname besluit 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van het Federaal Agentschap 
voor Nucleaire Controle houdende oprichtings- en exploitatievergunning voor een periode van 15 jaar (vanaf 
2 april 2020) verleend aan Andreas BONNE bvba wonende/gevestigd te Lessiusstraat 89 te 2960 Brecht 
voor radiografietoestel(len) bij een tandartsenprakijk gelegen te Lessiusstraat 89. 

13. Ambtshalve schrapping risicogrond – Lege Mereyt 9 – Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de schrapping. 
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de eigenaar/exploitant en ovam. 

vergunningsregister 

14. GC2020/3 - Vergunningenregister - Gemeenteplaats 12 - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Het hoofdvolume met de nok evenwijdig aan de voorliggende weg gelegen te Gemeenteplaats 12 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 3) sectie D 596 V) wordt in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
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Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvragers, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

15. GC2020/4 - Vergunningenregister - Van Pulstraat 19 - Deels opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Het hoofdvolume onder zadeldak gelegen te Van Pulstraat 19 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie N 
646 N) wordt in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. De aanbouwen tot een 
bouwdiepte van 24m kunnen momenteel niet worden opgenomen in het vergunningenregister als vergund 
geacht. Er is bijkomend bewijsmateriaal nodig om deze constructies te kunnen opnemen in het 
vergunningenregister als vergund geacht. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

16. GC2020/7 - Vergunningenregister - Tulpstraat 12 - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Het hoofdvolume van de woning met aanbouw onder hellend dak hier links achter en de garage rechts naast 
de woning gelegen te Tulpstraat 12 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 904 L) worden in het 
vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. De aanbouw rechtsachter aan de woning wordt niet 
opgenomen in het vergunningenregister als vergund geacht. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

omgevingsvergunningen 

17. OMV2020/76 - Omgevingsvergunning - Bethovenstraat 48 - 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 noodbesluit. 

18. OMV2020/45 - Omgevingsvergunning - Uniondreef 2 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een halfopen woning 
in Uniondreef 2 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 35 V14, 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.  
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 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 
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aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat conform de richtlijnen: In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal 
gebied of collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in 
dat geval wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, 
het grijs water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (woningen: put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-spoelingen 
gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan)  met een noodoverloop naar een 
infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk conform 
de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 1,44 m2 en inhoud van 900 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 (deels) 
overstroombare (kruip)kelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water. Geen grondophoging of 
grondaanvoer toegestaan in project gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied.  
-Bronbemaling: droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van de werken een droogzuiging 
noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1).  
Ingezet moet worden op retourbemaling, d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
een infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer.  
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste alternatief: lozing op de openbare 
riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de 
riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.)  
De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
Een deel van het water dient voor recuperatie en nuttige toepassing bij de bouwwerkzaamheden op de werf 
gestockeerd te worden. 
Bij droogte moet het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik. 
Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht afvoer in de 
riolering of beek. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de milieuwetgeving. 
De exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet). 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
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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. 
 
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. 

19. OMV2020/19 - Omgevingsvergunning - Luyckstraat 2A - Brief POVC 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van de Provinciale 
Omgevingsvergunningscommissie inzake de omgevingsvergunningsaanvraag. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen wenst geen bijkomende toelichting te verstrekken bij het 
advies. 

20. OMV2020/28 - Omgevingsvergunning - Schotensteenweg 6 - Brief POVC 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van de Provinciale 
Omgevingsvergunningscommissie inzake de omgevingsvergunningsaanvraag. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen wenst geen bijkomende toelichting te verstrekken bij het 
advies. 



7 

omgevingsmeldingen 

21. OMV2020/1 - Omgevingsmelding - Oostmalsebaan 72B - Aktename melding stopzetting 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door IGEAN-milieu en 
veiligheid wonende/gevestigd te Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem voor de melding van stopzetting 
van een ingedeelde inrichting of activiteit namelijk recyclagepark, inrichting gelegen te 2960 Brecht, 
Oostmalsebaan 72B, kadastraal bekend als (afd. 4) sectie D 390 E.  
Van toepassing zijnde rubrieken: 
2.2.1.b: opslag en sorteren van huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen, met inbegrip van klein gevaarlijk afval 
2.2.1.d.1: opslag en sortering van maximaal 10 ton 
2.2.1.e.1: opslag en sortering van risicohoudend medisch afval afkomstig van landbouwbedrijven met een 
opslagcapaciteit van maximaal 1 ton 
3.4.1.a: het lozen van 0,502 m³/uur, 4,55 m³/dag en 905 m³/jaar bedrijfsafvalwater in een gracht 
Artikel 2 
De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de 
meldingsakte. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de exploitant. 

omgevingsberoepen 

22. OMV2019/226 - Omgevingsvergunning - Sint Willebrordusstraat zn - Aktename beslissing 
Deputatie in beroep 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de beslissing van de Deputatie tot weigering 
van de aanvraag voor het wijzigen van het reliëf in Sint Willebrordusstraat zn te 2960 Brecht, 
kadasternummer (afd. 3) sectie N 95A. 

mobiliteit 

23. 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 van 8 april 2020 tot en met 10 april 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 van donderdag 9 april 2020 tot en met woensdag 15 april 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, E. Van Notenlaan 78 – container op de rijbaan 
- De aanvrager om tussen maandag 6 april 2020 en donderdag 30 april 2020 (aanpassing) 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 van 19 februari 2020 tot en met 15 mei 2020 (verlenging) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Sint Willebrordusstraat thv huisnr. 9 - parkeerverbod 
voor plaatsen van container en camionette aannemers inzake verbouwingen   
- De aanvrager om op zaterdag 11 april 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
te Brecht, Westmallebaan t.h.v. huisnr. 27 – plaatsen van kraan voor het herstellen grachtkant – inname 
halve rijbaan – alternerend verkeer 
- De aanvrager om tussen woensdag 15 april 2020 en vrijdag 17 april 2020  (1 werkdag in deze periode) 
signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, 
Heiken thv huisnr. 22 – herstellen van kolkaansluiting - inname fietspad en deel van de rijbaan 
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- De aanvrager om van woensdag 15 april 2020 tot en met maandag 20 april 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa o.v. te Brecht, Vondel t.h.v. huisnr. 33 
– plaatselijke herstelling van de rijbaan in beton – alternerend verkeer 
- De aannemer om van maandag 4 mei 2020 tot en met vrijdag 8 mei 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van AWV te Brecht, N153 (Mallebaan) vanaf 
kruispunt Bosstraat tot rondpunt (4 mei t.e.m. 6 mei), N133 (Klein Veerle) tussen kruispunt Boudewijnstraat 
en Groot Veerle (van 7 t.e.m. 8 mei) – structureel onderhoud asfalt 

24. Verslag verkeerswerkgroep Sint-Job-in-'t-Goor op 18 februari 2020 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van 18 februari 2020 van de 
verkeerswerkgroep van Sint-Job-in-‘t-Goor. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

25. Klachtenbehandeling - Rapport maart 2020 

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

26. Concessieovereenkomst Domein De Merel - Tennisinfrastructuur - 3PO overeenkomst niet 
noodzakelijk 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het voorstel om de driepartijenovereenkomst te 
laten vallen bij de domeinconcessieovereenkomst voor de ontwikkeling van een tennissite in De Merel.  
Deze zal bijgevolg geen deel uitmaken van de notariële akte die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd op 
11 juni 2020. 
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan notaris Bracke en TDM Invest. 

FINANCIËN 

27. 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 88 653,56 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

28. Bezwaarschrift gemeentebelasting tweede verblijven aanslagjaar 2019 - SS 

Besluit 
Artikel 1 
Het bovengenoemd bezwaarschrift van SS wordt ontvankelijk en gegrond verklaard. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de eiser en de financieel directeur. 

29. Bezwaarschrift gemeentebelasting tweede verblijven - aanslagjaar 2019 - SD 

Besluit 
Artikel 1 
Het bovengenoemd bezwaarschrift van SD wordt ontvankelijk en gegrond verklaard. 
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Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de eiser en de financieel directeur. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

30. Inschrijving van ambtswege in de bevolkingsregisters - O.L. en L.V.E. 

31. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - A.L. 

32. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - E.D.S. 

burgerlijke stand 

33. Concessie begraafplaatsen  A.L. - Besluit 

34. Concessie begraafplaatsen  VL.S.K.S. - Besluit 

WELZIJN 

35. Verantwoordingsnota van de gemeenten betreffende de subsidie in het kader van lokale 
netwerken voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede voor 
2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verantwoordingsnota 2019 voor de 
subsidie in het kader van lokale netwerken voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie van personen in 
armoede en besluit de nota goed te keuren en voor 1 mei digitaal te bezorgen aan het departement Cultuur, 
Jeugd en Media in Brussel.  
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de dienst welzijn.   

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL 

36. Aanvraag voor 2 extra halve studiedagen bij AGODI - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan GBS Brecht om 2 extra halve studiedagen 
voor het schooljaar 2020-2021 aan te vragen bij AGODI. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de directie van GBS Brecht. 

37. Selectieleidraad DBFM Cluster Antwerpen Brecht - School 

Besluit 
Artikel 1 
Akte wordt genomen van de selectieleidraad bij de selectieleidraad van de cluster 'Antwerpen-Brecht' in het 
kader van de alternatieve financiering van schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM-
overeenkomsten.  
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Artikel 2 
De indieningsdatum voor de dossiers van de selectieleidraad werd vastgesteld op 29 juni 2020. 
Artikel 3 
In november zal de selectiebeslissing genomen worden. Volgens de planning zal de gunningsfase opstarten 
in januari 2020. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


