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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 14 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.  Antwoord dienst patrimonium: In de Braambeslaan en de 
Pierrelaan zijn bijna alle kopmuren hersteld. De kopmuren in de Lijsterbeslaan, Vogelkerslaan en 
Sparrenlaan zijn voorzien om later te herstellen. Door de langdurige afwezigheden van 2 medewerkers 
missen we voorlopig de nodige mankracht om dit snel en efficiënt uit te voeren. Mede hierdoor krijgen 
andere herstellingen prioriteit, de werken aan de kopmuren zijn in elk geval zeker opgenomen in de 
planning. Er dienen nog 35 overwelvingen onder handen genomen te worden. Standpunt CBS: 
communiceren dat het na de zomer ingepland wordt. 
- Via L. Aerts: Exitstrategie corona: het dragen van mondmaskers, al dan niet (overal) verplicht, staat in de 
sterren geschreven. Werd er hierover binnen de gemeentelijke crisiscel reeds nagedacht hoe dit logistiek 
kan georganiseerd worden? Het is natuurlijk niet opgelost met een eenmalige aankoop van ruim 29 000 
mondmaskers ...  
* voorstel uitwerken in crisiscel, waarbij we inzetten op aanleg van een strategische voorraad voor 
bepaalde groepen (geen aankoop van mondmaskers voor ganse bevolking. Initiatieven hogere 
overheden afwachten) 
- Via F. Van Looveren: Kringloopwinkel stelt de vraag of ze gebruik kunnen maken van nadars uit de 
gemeentelijke uitleendienst voor de opstart van hun winkel in Brecht. Opstart winkel is voorlopig voorzien op 
4 mei. Gebruik nadars graag al vanaf 28 april. In transport kunnen ze zelf voorzien. Standpunt CBS: ok, 
indien ze mogen opengaan. Frans Van Looveren geeft aan aanvrager mee dat vraag gericht mag 
worden aan TD.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

projecten 

3. Ringlaan: Verbreding en vernieuwen rijlaan oud gedeelte - Aanstelling studiebureau. 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft haar goedkeuring aan de offerte van Studieburo 
Schillebeeckx uit Malle voor de studieopdracht voor het vervangen van de betonplaten Ringlaan voor een 
bedrag van 18 755,00 euro inclusief btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de projectverantwoordelijke infrastructuur en de financiële 
dienst. 
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4. GBS de Schakel: Nieuwe parking - Nieuwe OV-palen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft haar goedkeuring aan de offerte van Fluvius voor het 
vernieuwen van alle OV-verlichting op de nieuwe parking aan GBS de Schakel voor een bedrag van  
8 665,04 euro inclusief btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de projectverantwoordelijke infrastructuur en de financiële 
dienst. 

groendienst 

5. Kapvergunning Kemphaanlaan 5-7 

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

gebouwen 

6. Herstelling bermmaaier New Holland met nummerplaat CAM 631 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de herstelling van bermmaaier New Holland 
met nummerplaat CAM 631 voor een bedrag van € 17 287,69 (incl. 21% btw) door Luyckx NV, Abdijlaan 33 
te 2960 Brecht. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de dienst groen & leefomgeving 
en Luyckx NV, Abdijlaan 33 te 2960 Brecht. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

omgevingsvergunningen 

7. OMV2020/111 - Omgevingsvergunning - Abdijlaan zn - 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. 

8. OMV2019/401 - Omgevingsvergunning - de Catersplein 7 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het bouwen van een vrijstaande 
ééngezinswoning in de Catersplein 7, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 41 Y3, mits voldaan 
wordt aan volgende voorwaarden:  
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: 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
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-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat conform de richtlijnen: In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal 
gebied of collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in 
dat geval wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, 
het grijs water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt: 
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (woningen: put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-spoelingen 
gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan) met een noodoverloop naar een 
infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk conform 
de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 2,509 m2 en inhoud van 1.568,25 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 
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rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 
 
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." 

9. OMV2019/418 - Omgevingsvergunning - Bergsebaan 99 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een vrijstaande 
eengezinswoning en kappen van bomen in Bergsebaan 99 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 180 
S, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:   
De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. Het advies en de voorwaarden luiden als volgt: Het perceel is gelegen in 
woongebied en heeft een oppervlakte van +/- 600 m².  
De 4 bomen verhinderen het bouwen van de woning en kunnen gerooid worden. Voor het overige staan er 
geen bomen meer op dit perceel. 
De groendienst legt een herplant op van 4 streekeigen hoogstambomen met plantmaat 16/18. 
Opmerking: de 2 bomen nabij de rooilijn maken deel uit van een noodkap die reeds kan plaatsvinden. 
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: 
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-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. 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat conform de richtlijnen: In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal 
gebied of collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in 
dat geval wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, 
het grijs water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van 10.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (woningen: put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-spoelingen 
gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan) met een noodoverloop naar een 
infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk conform 
de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 3,46 m2 en inhoud van 2160 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. 
-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 infiltratieverplichtingen 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’. 
Planaanpassing: Voor de oprit in klinkers naast de woning afwaterend naar de straatriolering van 62m2, 
zonder functioneel nut zoals een toegang tot een garage dient watergewijs een alternatief gezocht worden 
hetzij een smaller pad als toegang tot de woning, hetzij een waterdoorlatende materiaalkeuze of klinkers met 
een wateropvanggoot over een zandvanger naar de hemelwaterput voor recuperatiedoeleinden. 
-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 
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gestockeerd te worden. 
Bij droogte moet het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik. 
Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht afvoer in de 
riolering of beek. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de milieuwetgeving. 
De exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet). 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven.  
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 
 
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." 

10. OMV2020/50 - Omgevingsvergunning - Dennenlaan 72 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het uitbreiden van een woning in 
Dennenlaan 72 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 65 D17, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
De niet strikt noodzakelijke verharding mag maximaal 27m² bedragen of 5% van de 
perceelsoppervlakte. 
Het bijgebouw achteraan in de tuin maakt geen deel uit van deze vergunning.  



7 

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 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). 
-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’. 
- 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. 
- 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. 
 
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 
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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."  

11. OMV2020/51 - Omgevingsvergunning - Achteromstraat 36 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het bouwen van een vrijstaande 
woning met aangebouwde garage te Achteromstraat 36, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie A 329 
P14, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- er dienen 7 streekeigen hoogstambomen met plantmaat 16/18 aangeplant te worden  
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 overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat conform de richtlijnen: Een septische put is verplicht aan te leggen in het collectief te 
optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet hierop aangesloten worden. 
In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal gebied of collectief geoptimaliseerd 
buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in dat geval wordt aangeraden enkel het 
zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, het grijs water wordt dan rechtstreeks 
aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt: 
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (woningen: put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-spoelingen 
gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan) met een noodoverloop naar een 
infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk conform 
de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• 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;416 m2 en inhoud van 885 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 
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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. 
-Bronbemaling: droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van de werken een droogzuiging 
noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1). 
Ingezet moet worden op retourbemaling, d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
een infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer. 
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste alternatief: lozing op de openbare 
riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de 
riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.) 
De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
Een deel van het water dient voor recuperatie en nuttige toepassing bij de bouwwerkzaamheden op de werf 
gestockeerd te worden. 
Bij droogte moet het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik. 
Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht afvoer in de 
riolering of beek. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de milieuwetgeving. 
De exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet). 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 
 
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. 
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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." 

12. OMV2020/55 - Omgevingsvergunning - Elshoutlaan 8 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor uitbreiding van een woning in 
Elshoutlaan 8 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 1 C37, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
-Het bijgebouw links achteraan in de achtertuin maakt geen deel uit van deze vergunning. 
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 
-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: 
-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). 
-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’. 
-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 
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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. 
- 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. 
 
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." 

13. OMV2020/57 - Omgevingsvergunning - Ganzendries 9 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een gesloten 
eengezinswoning in Ganzendries 9 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 510 H, mits voldaan wordt 
aan volgende voorwaarden: 
-De dakvorm dient aan te sluiten op die van de 2 aanpalende woningen (lot 4 en 6).  
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 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 
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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). Deze installatie maakt het gebruik van 
het opgevangen regenwater mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Vrijstelling infiltratievoorziening. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat op de riolering 
voor regenwater (RWA). 
-Waterlopen, grachten en beken: In functie van ruiming en onderhoud dient men een ruimte van 1 meter te 
vrijwaren van obstakels en constructies langs grachten, beken of beddingen van niet-geklasseerde 
waterlopen en twee meter bij grachten van algemeen belang (light-statuut - GR 5/05/2015) De gracht dient 
te allen tijde open gehouden te worden. 
-Grachten: Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
-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. 
-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, 
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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." 

14. OMV2019/365 - Omgevingsvergunning - Eikenlei 102 - Deels goedkeuring en deels weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor bouwen van een 
hoogspanningscabinein Eikenlei 102 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 1 N42, (afd. 5) sectie A 1 
G50 en (afd. 5) sectie A 1 H50 aan IMMO LEBO NV gevestigd te Eikenlei 102A te 2960 Brecht en LEURIS 
NV gevestigd te Eikenlei 102 te 2960 Brecht. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een kleinhandelsvergunning voor de categorie “andere 
producten” met een netto-verkoopsoppervlakte van 967m² en een omgevingsvergunning voor de wijziging 
van milieurubrieken in Eikenlei 102 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 1 N42, (afd. 5) sectie A 1 
G50 en (afd. 5) sectie A 1 H50 aan IMMO LEBO NV gevestigd te Eikenlei 102A te 2960 Brecht en LEURIS 
NV gevestigd te Eikenlei 102 te 2960 Brecht mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
De voorwaarden opgenomen in het advies van I.G.E.A.N.-milieudienst dienen strikt nageleefd te worden en 
maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van ELIA Noord dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap Infrastructuur - Wegen en Verkeer dienen strikt 
nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen.  
- De bouwpromotor of initiatiefnemer heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd 
door de distributienetbeheerder Iveka voor elektriciteit en gas , inzake distributie van elektriciteit en gas naar 
en in appartementsgebouwen strikt na te leven. Kopie van deze reglementen wordt in bijlage toegevoegd. 
Deze teksten zijn eveneens raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via 
www.iveka.be. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
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- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 
Milieuvoorwaarden 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd.  
Bijzondere voorwaarden: 
- De intensiteit van de toonzaalverlichting mag maximaal de helft van de huidige lichtsterkte bedragen vanaf 
22u tot 7u. 
- Gastank: 
M.b.t. de exploitatie van een propaangastank zijn de sectorale milieuvoorwaarden opgenomen in Afdeling 
5.17.3 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.  
In art. 3 punt 3.2. van voormeld K.B. is bepaald dat de minimumafstand in horizontale projectie 
gemeten, die de propaangastank van max. 4.850 l moet scheiden van elke opening van een woonlokaal en 
van elke opening van een werklokaal dat niet onderworpen is aan het open vuurverbod, 5 m bedraagt. 
Tevens dient overeenkomstig voormeld artikel de propaangastank van 4.850 l zich te bevinden op 3 m 
afstand van elke openbare weg en van elk naburig eigendom. 
Overeenkomstig art. 3 punt 3.2.3. van voormeld K.B. mag voormelde afstand echter verminderd worden tot 1 
m indien een dicht en onbrandbaar scherm is aangebracht van tenminste 1,50 m hoog tussen voormelde 
plaatsen en de propaangastank. 
- Keuringsattest:  
De exploitant dient binnen een termijn van 3 maanden een nieuw keuringsattest te bezorgen mbt de 
mazouttank(en), waaruit blijkt dat deze houder beschikt over een groen label en verder kan worden 
geëxploiteerd. 
- Plaatsen van een KWS (koolwaterstof)-afscheider als maatregel tegen mogelijke waterverontreiniging: 
Bedrijfsafvalwaters, afvalwater afkomstig van een tankpiste of voertuigenwasplaats, potentieel verontreinigd 
hemelwater afkomstig van bedrijfsverharding en/of parking mag slechts geloosd worden na behandeling van 
een kws-afcheider (olie- en slibafscheider).  
* De KWS-afscheider moet voldoende groot gedimensioneerd zijn en voorzien zijn van een automatische 
afsluiter (of equivalent systeem); bij lozing op oppervlaktewater dient de KWS- afscheider tevens uitgerust te 
zijn met een coalescentiefilter (of gelijkwaardig).  
* De KWS-afscheider moet regelmatig gereinigd worden. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen moeten 
opgehaald worden door een daartoe erkende inzamelaar/Handelaar/Makelaar en afgevoerd worden naar 
een vergunde verwerker. De overeenstemmende attesten worden bijgehouden en ter beschikking gehouden 
van de toezichthoudende overheid.  
* De exploitant inspecteert minstens om de 3 maanden de KWS-afscheider en houdt een logboek bij van de 
inspecties. De exploitant kan ook een alarmsysteem voorzien om de goede werking van de KWS-afscheider 
op te volgen; 
Artikel 3 
De omgevingsvergunning wordt verleend tot 22 juni 2029. 
 
Opgelet 
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 
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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. OMV2020/14 - Omgevingsvergunning - Van Bavellaan 34 - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor rooien van 4 bomen in Van Bavellaan 
34 2960 Brecht te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 67 F10. 
 
Opgelet 
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. OMV2020/16 - Omgevingsvergunning - Heihoefke 6 - Toepassing wijzigingslus 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent voor bovenstaande aanvraag een eenmalige 
verlenging met maximaal 60 dagen in toepassing van artikels 30 en 45 van het Decreet betreffende de 
omgevingsvergunningen (wijzigingslus). 

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

17. OMVV 2019/26 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Tilburgbaan - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden voor 2 loten voor open bebouwing in Tilburgbaan  te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie E 12 D 
en (afd. 4) sectie E 12. 
 
Opgelet 
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 
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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.” 

integrale veiligheid 

18. Participatie Schakelzorgcentrum Noorderkempen - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord: 
- met de participatie van eerstelijnszone Voorkempen in schakelzorgcentrum Bielebale. 
- dat vzw eerstelijnszone Noorderkempen penhouder wordt voor de oprichting van het schakelzorgcentrum. 
- met de locatie van het schakelzorgcentrum in Bielebale. 
- met de prefinanciering en borgstelling voor de gemaakte kosten van het schakelzorgcentrum door de vijf 
gemeenten van de eerstelijnszone Noorderkempen. 
- met de logistieke ondersteuning en inzet personeel indien nodig. 
- om, indien de oprichting nodig is, een interbestuurlijk samenwerkingsverband af te sluiten.  
Artikel 2 
Dit besluit zal voor bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende gemeenteraad. 

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 van 20 april 2020 tot en met 10 mei 2020 (max. 11 dagen in deze periode) signalisatie 
aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Agentschap Wegen en Verkeer te 
Brecht, Eester op 3 verschillende plaatsen – herstellingen betonplaten 
- De aanvrager om op 15 en 16 april 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
voor rekening van Pidpa ov te Brecht, Groote Veerle 32/32A: herstelling/onderhoud waternet - inname berm, 
voetpad,  fietspad, parkeerstrook en deel van de rijbaan. 
- De aanvrager om van 20 april 2020 tot en met 29 mei 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Proximus te Brecht, Vaartdijk – 
Westmallebaan - Tilburgbaan: werken nutsleidingen -  inname berm, fietspad  en deel van de rijbaan. 
- De aanvrager om op woensdag 15 april 2020 en op maandag 27 april 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Pidpa o.v. te Brecht, Hofstraat thv 
Gasthuisstraat – plaatselijke herstelling van de watergreppel in beton en fietsstrook in asfalt. 
- De aanvrager om van maandag 20 april 2020 tot en met maandag 27 april 2020  signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Pidpa o.v.  te Brecht, Kapelstraat t.h.v. nr. 
16 en 16A – plaatselijke herstelling van het fietspad in beton. 
- De aanvrager om tussen maandag 20 april 2020 en woensdag 20 mei 2020 – aanpassing data  signalisatie 
aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Fluvius (ref. 20244875)  te Brecht, 
Klaverheide - Zandblok – aanleg nutsleidingen voor verkaveling. 
- De aanvrager om tussen maandag 20 april 2020 en woensdag 20 mei 2020 (6 WD in deze periode) – 
aanpassing data -  signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Fluvius 
(ref. 20268567)  te Brecht, Guldensporenlei, Moskoeylaan, Kattenhoflaan – aanleg nutsleidingen – werken in 
de berm. 
- De aanvrager om tussen maandag 20 april 2020 en woensdag 20 mei 2020 – aanpassing data  signalisatie 
aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Fluvius (ref. 20269003)  te Brecht, 
Xavierlaan, Pierrelaan, Andrélaan – aanleg nutsleidingen – werken in de berm. 
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- De aanvrager om tussen maandag 20 april 2020 en woensdag 20 mei 2020 - aanpassing data  signalisatie 
aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Fluvius (ref. 20269192)  te Brecht, 
E.Claeslaan – aanleg leidingen voor Fluvius – werken in de berm en het voetpad. 
- De aanvrager om tussen maandag 20 april 2020 en woensdag 20 mei 2020 – aanpassing data  signalisatie 
aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Fluvius ( ref. 20260971)  te Brecht, 
Felix Pacquéelaan (max 3 dagen) en Stijn Streuvelslaan (1 dag) – aanleg nutsleidingen in verkaveling. 
- De aanvrager om van woensdag 29 april 2020 tot en met zondag 3 mei 2020  signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren  te Brecht, Vaartkant Links thv huisnr. 23 – parkeerverbod voor 
plaatsing van verhuiscontainer. 
- De aanvrager om van maandag 20 april 2020 tot en met donderdag 23 april 2020  signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: AWV te Brecht, N153 (Mallebaan) op de 
brug over het kanaal – vernieuwen kolken. 

20. Tijdelijk politiereglement - parking Dorpsstraat/Houtstraat - tonnagebeperking 5 ton 

Besluit 
Artikel 1 
Vanaf 1 mei gedurende een periode van 6 maanden wordt een parkeerverbod ingevoerd voor voertuigen 
waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 5 ton op de parking voor het voetbalterrein gelegen aan 
de Houtstraat – Dorpsstraat alsook op de parkeerplaatsen die parallel lopen met de gebouwen van de 
voetbal. 
Artikel 2 
De tonnagebeperking zal ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door het plaatsen van de 
verkeersborden C21 '5 ton' (verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in 
beladen toestand hoger is dan 5 ton) met onderbord "uitgezonderd laden en lossen of vergunninghouders" 
aan de inrit van de parking in de Dorpsstraat en aan de inrit van de parking in de Houtstraat. 
Artikel 3 
Een vergunningskaart kan afgeleverd worden door de burgemeester. 
De gemeentelijke vergunningskaart moet vooraan zichtbaar in het voertuig geplaatst worden. 
Artikel 4 
Deze maatregel zal na 6 maanden geëvalueerd worden en nadien als aanvullend reglement voorgelegd 
worden aan de gemeenteraad. 
Artikel 5 
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 6 
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 

personeel 

21. Aanstelling jobstudenten dienst groen & leefomgeving 

FINANCIËN 

22. 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 54 178,88 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 1 867,75 
euro. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 
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23. Aanstelling gerechtsdeurwaarder gemeentelijke administratieve sanctie procedure 
stilstaan/parkeren - VDEJ 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om deze bedragen in te vorderen via een deurwaarder. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

24. Aanstelling gerechtsdeurwaarder gemeentelijke administratieve sanctie procedure 
stilstaan/parkeren - MJ 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om deze bedragen in te vorderen via een deurwaarder. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

25. Belasting tweede verblijf - B.A. - Oninbaar 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om deze bedragen op oninbaar te zetten in de 
boekhouding. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

26. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters R.M. 

27. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters K.R., F.T. 

28. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters V.J. 

burgerlijke stand 

29. Concessie begraafplaatsen DB.CLHE  - Besluit 

 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


