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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 5 mei 2020 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Extra signalisatie op Jaagpad om social distancing te respecteren - promoten dat er nog andere wegen zijn 
om te fietsen, dan de klassieke paden. Fiets- en wandelroutes spreiden. Waarschuwingsborden plaatsen 
(cfr Schoten) - reclame maken voor andere wandel- en fietsroutes (dienst toerisme - communicatie - 
sportdienst) - mail naar Vlaamse Waterweg - via budget mobiliteit - 30 borden bestellen (jaagpad + 
andere drukke locaties) 
- Bethaniënlei: veel voetgangers en fietsers die samenkomen (vb. met betonnen jerseys). schets uitwerken 
door TD met als doel te gaan naar een smallere rijbaan en het bundelen van fietspaden aan beide 
zijden, zodat de andere kan een voetpad kan worden. Ook voor andere wegen mogen voorstellen 
gedaan worden. Sensibiliseren van burgers mbt het nemen van andere routes 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

projecten 

3. Verkaveling Kapelakker (VMSW) - Werfverslag 12 d.d. 29 april 2020 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van werfverslag 12 van 29 april 2020 met 
betrekking tot de weg- en rioleringswerken voor de verkaveling "Kapelakker". 

duurzaamheid 

4. Aankoop straatvuilbakken - Aanvulling stock 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om 20 Pelican afvalbakken en toebehoren aan te kopen 
bij VelopA (Greenhill Campus - Campus D), Interleuvenlaan 15 te 3001 Leuven voor een bedrag van € 8 
530,50 (incl. 21% btw). 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de dienst groen en 
leefomgeving en VelopA (Greenhill Campus - Campus D), Interleuvenlaan 15 te 3001 Leuven. 

 

 

 

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen van dinsdag 12 mei 2020 



2 

groendienst 

5. Kapvergunning Moskoeylaan 32 

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

6. Kapvergunning Meidoornlaan 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
2 sparren en 1 berk mits heraanplant van 1 streekeigen hoogstamboom. 
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. 

7. Kapvergunning Heyaard 53 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
5 sparren mits heraanplant van 2 streekeigen hoogstambomen. 
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. 

8. Kapvergunning Bergsebaan 32 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
8 naaldbomen mits heraanplant van 2 streekeigen hoogstambomen. 
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. 

9. Kapvergunning Dennenlaan 77 

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

10. Kapvergunning Veenlaan 18 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
3 dennen zonder heraanplant 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 
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11. Kapvergunning Heidelaan 27 

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

12. Kapvergunning Kabouterlaan 12 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
4 berken mits heraanplant van 2 streekeigen hoogstambomen. 
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. 

13. Kapvergunning K. Madoudreef 9 

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

14. Kapvergunning Mieksebaan 67 

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

15. Teruggave waarborg kapvergunning Baan op Sas 2, 42 B 

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

wegendienst 

16. 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: 
- Telenet, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen voor werken te Rommersheide F 6, 2960 Brecht volgens 
dossier 20000328.  
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RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

17. Ruimtelijk uitvoeringsplan 'Rioolwaterzuiveringsinstallatie Sint-Job' - Goedkeuring 
Scopingsnota 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de opmerkingen en adviezen die we hebben 
ontvangen in de ter inzageperiode. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de scopingsnota goed, en geeft goedkeuring om deze te 
publiceren op de gemeentelijke website en ter goedkeuring op te sturen naar de dienst mer. 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen is van mening dat het gedeelte dat de mogelijke geurhinder 
veroorzaakt, overkapt moet worden. 
Artikel 4 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat een plaatsbezoek aan een gelijkaardige 
waterzuiveringsinstallatie wordt georganiseerd en geeft hiertoe opdracht aan de gemeentelijke diensten en 
Aquafin de nodige zaken hiervoor te doen. 

vergunningsregister 

18. GC2018/47 - Vergunningenregister - Opname in het vergunningenregister - Vaartstraat 108 - 
Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
De volumes A, B, B’, L1, L3, L4, L5, L6 en L7 zoals omschreven op de fiche met schattingsinformatie van 
1977 gelegen Vaartstraat 108 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie A 119 E en (afd. 4) sectie A 119 D) 
worden in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. Het volume L2 wordt niet in het 
vergunningenregister opgenomen als vergund geacht. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan LSB rent bvba, en aan het Departement Omgeving 
Artikel 3 
Deze beslissing vervangt de beslissing van 18 februari 2020. 

omgevingsvergunningen 

19. OMV2020/84 - Omgevingsvergunning - Mieksebaan-Albatrosdreef-Mostvenlaan-
Rommersheide  - Openbaar onderzoek 

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

20. OMV2020/104 - Omgevingsvergunning - Korte Nieuwstraat 23 - Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek. Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 13/05/2020 tot en met 12/06/2020. 

21. OMV2020/112 - Omgevingsvergunning - Ringlaan 11D - Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek. 
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22. OMV2020/122 - Omgevingsvergunning - Leopoldstraat 15 - Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek van 22/05/2020 tot en met 22/06/2020. 

23. OMV2020/142 - Omgevingsvergunning - Ringovenlaan 24 - Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek. 
Het openbaar onderzoek loopt van 13 mei 2020 t.e.m. 12 juni 2020. 

24. OMV2020/166 - Omgevingsvergunning - Gemeenteplaats 23 - Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek van 20/05/2020 tot en met 19/06/2020. 

25. OMV2019/285 - Omgevingsvergunning - Nollekensweg ZN - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van 13 wooneenheden op 2 
naastliggende percelen in Nollekensweg ZN te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 36 A en (afd. 3) 
sectie D 89 F aan de aanvragers en CONSEPT NV gevestigd te Victor Frislei 1 te 2970 Schilde onder 
volgende voorwaarden: 
De voorwaarden opgenomen in het besluit van de gemeenteraad van 9 april 2020 maken deel uit van deze 
omgevingsvergunning en dienen strikt nageleefd te worden. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Pidpa Riolering dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
Pidpa dient actief betrokken te worden bij het verdere ontwerp, aanbesteding, en uitvoering van de riolering 
(coördinatievergaderingen, werfvergaderingen,…). Het volledige dossier moet opnieuw ter goedkeuring 
voorgelegd worden bij Pidpa vooraleer er overgegaan wordt tot uitvoering.  
2.a. Specifieke voorwaarden: 
-          De ontwikkelaar stelt verplicht en voor eigen rekening, na goedkeuring hierover door de betrokken 
gemeente en Pidpa, een ontwerper aan voor de riolerings- en wegeniswerken.  
-          De ontwikkelaar betrekt Pidpa bij het concept, het voorontwerp, het ontwerp, de uitvoering en de 
voorlopige en definitieve aanvaarding van de ontwikkeling. Hij bezorgt hiertoe aan Pidpa alle vereiste 
informatie om de ontwikkeling op het gebied van rioleringsinfrastructuur te kunnen beoordelen. 
-          Plannen en ontwerp op te maken door ontwikkelaar: 
Het ontwerp moet voldoen aan de 'algemene ontwerprichtlijnen Pidpa-Riolering', die op eenvoudig verzoek 
worden overgemaakt aan de ontwikkelaar. 
-          Het technisch ontwerp met de noodzakelijk verantwoordingen cf. 2.b dient bijgevoegd te zijn bij de 
adviesaanvraag. 
-          De ontwikkelaar stelt verplicht en voor eigen rekening een erkende aannemer aan voor de riolerings- 
en wegeniswerken. Deze aanstelling kan pas gebeuren na voorafgaande goedkeuring door Pidpa en de 
betrokken gemeente. 

 Alle kosten voor de aanleg van de nodige rioleringsinfrastructuur (DWA, RWA, inclusief de 
huisaansluitputjes per lot) zijn volledig ten laste van de aanvrager. 

 De uitvoering van deze werken is een voorwaarde voor het verkrijgen van een 
verkoopbaarheidsattest. 

 Pidpa dient actief betrokken te worden bij het verdere ontwerp, aanbesteding, en uitvoering van de 
riolering (coördinatievergaderingen, werfvergaderingen,…) Het volledige dossier moet opnieuw ter 
goedkeuring voorgelegd worden bij Pidpa vooraleer er overgegaan wordt tot uitvoering. 

 De ontwikkelaar draagt alle kosten inzake beproevingen op materialen en uitgevoerde werken, zoals 
voorzien in de bepalingen van het SB 250 versie 4.0. 

2.b. Verantwoordings- en berekeningsnota: 
Volgende ontwerp-, verantwoordings- en/of berekeningsdocumenten dienen opgenomen te zijn in de 
adviesaanvraag. 
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2.b.4. VERANTWOORDINGSNOTA EIGENDOMSSTRUCTUUR: 
- verklaring door de aanvrager voor te leggen waarin opgenomen wordt dat alle saneringsinfrastructuur valt 
binnen gronden die overgedragen worden naar het openbaar domein. Zoniet per notariele akte op kosten 
van de aanvrager erfdienstbaarheden te voorzien en/of ondergrond en/of bovengrond gratis af te staan aan 
Pidpa. 
2.b.5. VERANTWOORDINGSNOTA FINANCIEEL (raming/ meetstaat) 
-          Alle saneringsinfrastructuur binnen het project valt ten laste van de aanvrager en wordt gratis 
overgedragen aan Pidpa na de voorlopige aanvaarding. Na goedkeuren van de overdracht neemt Pidpa het 
dagelijks beheer van de infrastructuur voor zijn rekening. 
2.c Asbuiltdossier: 
Het aanleveren van een volledig en correct asbuiltdossier is een voorwaarde voor het bekomen van het 
voorkoopbaarheidsattest. 
2.c.2 Asbuiltdossier: 
Het asbuiltdossier bestaat uit  
-          Overzicht van de proefresultaten en attesten van gebruikte materialen. 
-          De ontwikkelaar dient een correct en door de ontwikkelaar geverifieerd AS-BUILT DOSSIER aan 
pidpa af te leveren, uiterlijk 15 dagen na einde der werken. 
-          Het volledige As-built dossier wordt digitaal (dwg en acces en pdf) overgemaakt aan pidpa. 
-          Als na controle door pidpa van de as-built informatie blijkt dat de overgemaakte gegevens niet 
overeenstemmen met de werkelijke toestand, dient de ontwikkelaar deze onmiddellijk te corrigeren. Pidpa 
behoudt zich dan het recht voor het beheer en het onderhoud van de installatie dan niet over te nemen. 
-          Het as-built dossier bestaat minimaal uit volgende onderdelen: 

 Asbuiltplannen:  
o Er dient een volledige bovengrondse meting uitgevoerd door een landmeterexpert in X,Y,Z-

coördinaten in het Lambert 72 coördinatiestelsel met een nauwkeurigheid tot millimeter en 
t.o.v. het TWA-referentievlak waarbij het GRB skelet van toepassing is. 

o De opmaak van een GRB-conform as-built plan voor deze werken is verplicht. 
o Per inspectieput, toezicht- en huisaansluitputjes of speciale constructie: alle bodempeilen 

van de inkomende en uitgaande leidingen (BOK) Z-coördinaat: 
o Indien het tracé van de leiding niet rechtlijnig verloopt (dit geldt zowel in het verticaal, als in 

het horizontaal vlak) tussen begin- en eindpunt van de leiding (bvb. bij gestuurde boringen), 
dienen hierbij de nodige boogsegmenten en knikpunten in (x, y, z) te worden opgemeten, 
eveneens bij pers- en/of drukleidingen. 

o De inmeting van verdoken en niet-verdoken huisaansluitputten en de geplaatste 
wachtaansluitingen met duidelijk onderscheid tussen DWA en RWA; 

o De inmeting van het eindpunt van de wachtaansluitingen met afstanden t.o.v. het midden 
van de deksels van de inspectieputten; 

o De inmeting van de omheining rond pompstations en openbekkens; 
o De inmeting van elektriciteitskasten pompstations 
o In voorkomend geval het tracé van ondergrondse elektriciteitskabels en/of signaalkabels met 

vermelding van de dekking op deze kabels 
o De bestaande inspectieput waar het project op aansluit maakt eveneens deel uit van het 

dossier en dient mee opgenomen te worden in het as-built dossier. 
o De bestaande te behouden rioleringen binnen het volledig tracé van de werken maakt 

eveneens deel uit van het op te meten as-built dossier. 
o Buiten gebruik gestelde rioleringen die niet opgebroken worden (bvb. opgevulde of 

opgespoten leidingen) en dus fysiek aanwezig blijven in de ondergrond dienen eveneens 
aangegeven te worden op het op te meten as-built dossier. 

o Op het grondplan wordt voor elke huisaansluiting eveneens het aansluitpunt weergegeven 
van de huisaansluitingsleiding op de DWA of RWA–riolering met de afstand t.o.v. het deksel 
van de stroomafwaartse inspectieput. Op grondplan dient eveneens de verbinding tussen 
kolk en RWA-riolering aangeduid te worden, deze kolkleiding dient in aparte layer voorzien 
te worden. 

 Hidrofiches:  
o De "Hidrofiches” zijn op te maken voor alle inspectieputten en kunstwerken volgens model 

op te vragen bij pidpa. 

 Huisaansluitfiches:  
o De huisaansluitingsfiches zijn op te maken voor alle huisaansluitingen volgens model 

afgeleverd door Pidpa. 
o Per perceel/lot dient er een huisaansluitingsfiche opgesteld te worden. 
o Op de fiche  moet naast het betreffende pand met huis- of lotnummer, de 

erfafscheidingspunten staan aangegeven. De maatvoering op de schetsen moet zodanig 
zijn, dat vanaf de gevel/hoekpunt van het betreffende pand, de put(ten) in het terrein is/zijn 
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terug te vinden. Elke streng en elk knikpunt dient minstens met één dwars- en één 
langsmaat aangegeven te zijn. Per streng wordt de aard van de aangelegde leidingen 
(DWA, RWA of GEM) aangeduid en de gebruikte materialen opgelijst. 

o Tevens omvat de fiche digitale foto’s van de uitgevoerde huisaansluiting waarop vanuit 
eenzelfde opstelpunt de volgende is weergegeven:  

 Eén volledig overzichtsfoto van de aangelegde buizen; 
 Detailfoto's van de gebruikte hulpstukken; 
 Detailfoto's van de aanwezige nutsleidingen bij kruising. 
 Een overzichtstabel dient digitaal (Excel) te worden aangeleverd met een overzicht 

van de huisaansluitingen met vermelding van de basisgegevens die op de fiches 
vermeld staan. 

De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap Onroerend Erfgoed dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Brandweer dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen: 
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen:, 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat conform de richtlijnen: Een septische put is verplicht aan te leggen in het collectief te 
optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet hierop aangesloten worden. 
In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal gebied of collectief geoptimaliseerd 
buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in dat geval wordt aangeraden enkel het 
zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, het grijs water wordt dan rechtstreeks 
aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt: 
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van 62.000 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. 
Praktische uitvoering als volgt: blok A 30.000 l een blok B 35.000 l 
• 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) als volgt: 
blok A wadi 100,03m2 / 30.009 l, blok B 119,98 / 35.994 , wegverharding 2x infiltratiegracht 
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. 
-Voorwaarden debiet nooduitlaat bij grote aangesloten oppervlakte aan daken en/of verharding: Het 
doorvoerdebiet bedraagt minimaal 10l/s en het ledigingsdebiet bedraagt maximaal 20 l/s.ha vanaf 2500 m2 
aangesloten verharding tot 40 l/s.ha bij verhardingen vanaf 5000 m2, door middel van een knijpleiding, 
wervelventiel of pomp. 
Deze installatie maakt het mogelijk dat een buffervolume langzaam vol loopt, in de grond sijpelt en slechts 
-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. 
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-De RWA-afvoer die middendoor de projectzone loopt, van  Nollekensweg richting ringweg, deze dient 
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. 
-Ontwikkelingsvoorwaarden in "effectief overstromingsgevoelig gebied": 
Naleving richtlijnen terug te vinden de brochure 'overstromingsveilig bouwen en wonen': 
Bij ophoging voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de gebouwen kan in combinatie met afgraving dieper op het 
perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Geen grondaanvoer toegestaan. 
Eventueel deels overstroombare kruipkelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water. 
     Adaptief bouwen / voorzorgsmaatregelen ifv waterschade: 
-het vloerpeil van de gebouwen moet voldoende hoog liggen om overstromingsveilig te zijn - er mag geen 
ruimte voor water verloren gaan, noch in oppervlakte, noch in volume. Indien het perceel deels word 
opgehoogd moet de ingenomen ruimte voor water gecompenseerd worden 
-er mogen geen ondergrondse stookolietanks worden aangelegd 
-de infiltratievoorziening wordt bij voorkeur bovengronds en boven het grondwaterniveau aangelegd 
-er mogen geen afsluitingen worden aangebracht die het perceel afsluiten van water 
-de hemelwaterput moet beschermd worden tegen instromend overstromingswater d.m.v. waterdichte en 
verankerde deksels 
-ondergrondse bouwwerken (indien technisch noodzakelijk en waterveilig): 
° Geen kunstmatige afvoer van grondwater: de ondergrondse bouwlaag moet volledig worden uitgevoerd als 
waterdichte kuip zonder kunstmatig drainagesysteem. Er mag geen noodpompputje aanwezig zijn die het 
permanent wegpompen van grondwater kan veroorzaken. 
° Enkel waterdicht putje in het laagste punt van de ruimte met dompelpomp tegen mogelijk instromend 
overstromingswater is toegelaten. 
-De watermaatregelen zoals besproken op het overleg van 10/09 dienen te worden toegepast, hetzij alle 
opmerkingen mbt water zoals aangegeven per mail van 27/08/2020 en besproken op 10/09/2020. 
In concreto=> 
*regenwater:    
    .- inhoud regenwaterputten 5000l per wooneenheid (blok A 30.000 l en blok B 35.000 l) 
     - overloop van overtollig regenwater naar 2 wadi’s ter infiltratie (géén kratten) 
     - 2 grachten ifv afvoer regenwater verharding & bescherming lager gelegen aanpalenden 
       resp. Nollekensweg 74 en Kerkhovenakkerlaan D 27A t/m15 ( 
     - gezien de grootte van de percelen wordt alle regenwater op het terrein verwerkt, 
       wadi’s worden 2x de minimum grootte voorzien 
*overstromingsrisico: 
     - project iets hoger geplaatst dan pas einde huidige Nollekensweg 
     - nieuwe grachten aan te leggen in zone aansluitend op aanpalende woningen 
     - pompputten (onderaan de inritten) voorzien in de ondergrondse garages 
       (uitgevoerd in een waterdichte betonnen kuip) 
     - RWA-ventilatieopeningen: onderaan wordt een buffer aangelegd met een pompput 
     - deksel van de verzamelputten worden “verankerd” voorzien 
     - de wadi’s worden groter voorzien dan strikt noodzakelijk  (100,03 m2 en 119,98 m2) 
-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. 
Bij droogte moet het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik. 
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.) 
Het water mag geen wateroverlast veroorzaken 
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). 
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- 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. 
- 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. 
- 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. 

26. OMV2020/58 - Omgevingsvergunning - Haringdreef 14 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een vrijstaande 
eengezinswoning en kappen van bomen met ontbossing in Haringdreef 14 te Brecht, kadasternummer (afd. 
1) sectie M 27 T3, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap voor Natuur en Bos dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
Het goedgekeurde boscompensatievoorstel met inbegrip van haar voorwaarde(n) op het gebied van 
compenserende maatregelen dient integraal deel uit te maken van de omgevingsvergunning. Zie advies 
Natuur en Bos. 
Volgende voorwaarden moeten letterlijk in de vergunningsvoorwaarden van de omgevingsvergunning 
worden opgenomen: 
• De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid, van het Bosdecreet en onder de 
voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde compensatieformulier met kenmerk: 20-206963. 
• De te ontbossen oppervlakte bedraagt 768 m². Deze oppervlakte valt niet meer onder het 
toepassingsgebied van het Bosdecreet. 
• De bosbehoudsbijdrage van € 2780.16 dient binnen de 4 maanden, vanaf de datum waarop gebruik mag 
gemaakt worden van deze vergunning, gestort te worden. Het overschrijvingsformulier voor het vereffenen 
van de bosbehoudsbijdrage zal rechtstreeks door ons Agentschap worden overgemaakt 
aan de aanvrager van zodra de vergunning van kracht wordt. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van de groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies: Het perceel is gelegen in woongebied met recreatief karakter en heeft een 
oppervlakte van 781 m². 
De 3 inlandse eiken dienen behouden te blijven volgens ingediend  plan. 
De overige bomen kunnen gerooid worden, betreft grove dennen in slechte staat, veel takbreuk in de kruinen 
enkele iele berken met veel dood hout in de kruin. 
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De groendienst legt een heraanplant op van 2 inlandse streekeigen hoogstambomen met plantmaat 
16/18. (min. stamomtrek)  
 
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen: 
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-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 benor-certificaat conform de richtlijnen: Een septische put is verplicht aan te leggen in het collectief te 
optimaliseren buitengebied. 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 1,59 m2 en inhoud van 993 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 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.  
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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.  
- Er mag niet geveld of geruimd worden tijdens de standaard schoontijd van 1 april tot en met 30 juni.  
-Bescherming nesten en rustplaatsen: algemene maatregel: Ongeacht de gemeentelijk afwijking wordt 
toegekend in onderhavig besluit zijn alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen 
beschermd in het Vlaamse Gewest op basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. De bescherming heeft 
onder meer betrekking op de nesten van deze vogelsoorten (art 14 Soortenbesluit). Bij het uitvoeren van 
werken in de periode 1 maart tot 1 juli moet men er zich - vóór men overgaat tot de uitvoering van de werken 
- van vergewissen dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of 
vernield worden.  
=> Kortom, in geval kapvergunning wordt verleend mag er nooit gekapt worden als er zich broednesten in de 
te kappen bomen bevinden. 
=>Bij het werken aan (oude) constructies of het kappen van bomen dient men na te gaan vóór de werken 
beginnen of vleermuizen aanwezig zijn.  
Als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen, dient u contact op te nemen met ANB. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 
- Het aangebouwde bijgebouw heeft de bestemming bijgebouw (berging) en dient als zodanig gebruikt te 
worden. 

27. OMV2020/60 - Omgevingsvergunning - Vaartlaan 51 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het verbouwen van een vrijstaande 
eengezinswoning en het aanleggen van verhardingen in Vaartlaan 51 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) 
sectie A 34 V20, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
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- Na afloop van de werken dient de oorspronkelijke toestand van de baangracht (tijdelijke overwelving) terug 
hersteld te worden. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van NV De Scheepvaart dienen strikt nageleefd te worden en 
maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
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). 
-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:  
• Vrijstelling hemelwaterput (reeds put 7.500 l aanwezig) 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 4,39 m2 en inhoud van 2.745,25 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). 
-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. 
-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).  
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Ingezet moet worden op retourbemaling, d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk terug 
in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via een 
infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer.  
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste alternatief: lozing op de openbare 
riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de 
riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.)  
De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
Een deel van het water dient voor recuperatie en nuttige toepassing bij de bouwwerkzaamheden op de werf 
gestockeerd te worden. 
Bij droogte moet het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik. 
Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht afvoer in de 
riolering of beek. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de milieuwetgeving. 
De exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet).   
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- (indien van toepassing) alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin 
Elisabethlei 38, 2300 Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle 
elektriciteit- en gasmeters werden verwijderd. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven.  
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

28. OMV2020/85 - Omgevingsvergunning - Dorpsstraat 2 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het regulariseren van een handelspand 
met woonst in Dorpsstraat 2 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 693 K2, (afd. 4) sectie D 693 R en 
(afd. 4) sectie D 693 W aan IMMO-LAURYSSEN NV gevestigd te Bosstraat 3 te 2960 Brecht mits voldaan 
wordt aan volgende voorwaarden: 
- het glazen gedeelte van de balustrade moet in ondoorzichtig glas uitgevoerd worden 
- de aanwezige erfdienstbaarheid dient ten allen tijde gewaarborgd te blijven 
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De voorwaarden opgenomen in het advies van Brandweer dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van De Vlaamse Waterweg nv dienen strikt nageleefd te worden 
en maken integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
-De watermaatregelen uit de watertoets met kenmerk OMG2018-150 dd 13/06/2019 en 15/10/2018 blijven 
onverminderd van kracht. 
-Het resterende deel van de gracht haaks op de Dijkstraat dient als open waterbekken behouden te blijven. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 
- Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be 

29. OMV2020/87 - Omgevingsvergunning - Jos Nuytsdreef zn - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning 
met carport in Jos Nuytsdreef zn te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 19 M7, mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden: 
- er dienen 6 hoogstambomen met plantmaat 16/18 aangeplant te worden om het groene karakter van 
de omgeving te garanderen. 
- Indien er niet strikt noodzakelijke verhardingen worden voorzien, dienen deze conform de 
voorschriften van het BPA Recreatief Woongebied uitgevoerd te worden. Indien nodig dient hiervoor 
een omgevingsvergunning aangevraagd te worden.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
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watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen:  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-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 
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 1,56 m2 en inhoud van 975 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. 
-Bronbemaling: droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van de werken een droogzuiging 
noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1). 
Ingezet moet worden op retourbemaling, d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
een infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer. 
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste alternatief: lozing op de openbare 
riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de 
riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.) 
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De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
Een deel van het water dient voor recuperatie en nuttige toepassing bij de bouwwerkzaamheden op de werf 
gestockeerd te worden. 
Bij droogte moet het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik. 
Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht afvoer in de 
riolering of beek. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de milieuwetgeving. 
De exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet).  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

30. OMV2020/90 - Omgevingsvergunning - Mortelstraat 2A - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het bouwen van een vrijstaande 
ééngezinswoning met een bijgebouw in de achtertuin en het overwelven van een gracht te Mortelstraat 2A, 
2960 Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie B 308 C2, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Dienst Wegen dienen strikt nageleefd te worden en 
maken integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen:  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-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 
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Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat conform de richtlijnen: In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal 
gebied of collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in 
dat geval wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, 
het grijs water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt: 
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (woningen: put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-spoelingen 
gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan) met een noodoverloop naar een 
infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk conform 
de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
De hemelwaterafvoer van het bijgebouw dient mee te worden aangesloten op de regenwaterput. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 5,10 m2 en inhoud van 3.190 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). 
-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. 
-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. 
-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. 
- 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. 

31. OMV2020/17 - Omgevingsvergunning - Legeheideweg 13 - Bekrachtiging voorwaardelijk 
gunstig advies aan deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft gunstig advies voor gemengd veebedrijf: verandering 
door wijziging en uitbreiding in Legeheideweg 13 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie E 281 A2, 
(afd. 4) sectie E 281 T, (afd. 4) sectie E 281 X, (afd. 4) sectie E 281 Y en (afd. 4) sectie E 281 Z aan 
MATTHYSEN-VAN DIJCK LV gevestigd te Vaartdijk 28 te 2960 Brecht, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- Alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Geen niet-toelaatbare zonevreemde functies. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 
- Een groenscherm zoals wordt voorzien op het erfebplantingsplan van de Hooibeekhoeve dient aangeplant 
te worden het eerstvolgende plantseizoen na het beëindigen van de in de stedenbouwkundige vergunning 
behandelde werken. Het groenscherm dient te bestaan uit een combinatie van hoogstambomen (Voor zowel 
de bomen als de onderbegroeiing dienen er inheemse en streekeigen soorten gebruikt te worden. De 
struiklaag dient te bestaan uit wintergroene soorten om heel het jaar door een dicht groenscherm te 
realiseren.  Het groenscherm dient ingevuld te worden met inheemse en streekeigen soorten.) De houder 
van de vergunning dient een borg van 3 euro/m² groenscherm dat dient aangeplant te worden te stellen. De 
waarborg wordt terugbetaald na twee jaar, waarvan de termijn ingaat op het ogenblik dat de (her)aanplant 



19 

aan het bestuur aangemeld is en wanneer na controle blijkt dat de (her)aanplant zorgvuldig is uitgevoerd. De 
opgelegde (her)aanplanting dient uitgevoerd worden het eerst volgende plantseizoen na het beëindigen van 
de in de stedenbouwkundige vergunning behandelde werken en binnen de geldigheidstermijn van de 
afgeleverde stedenbouwkundige vergunning. Indien de opgelegde (her)aanplant van het groenscherm niet 
werd uitgevoerd binnen deze termijn, wordt de aanvrager aangetekend in gebreke gesteld om de 
heraanplant alsnog binnen het eerstvolgende plantseizoen volgend op het aangetekend schrijven uit te 
voeren. Indien de opgelegde heraanplant niet binnen deze periode wordt uitgevoerd, dan wordt er een 
proces-verbaal opgesteld en de waarborg ingehouden. 
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 
Milieuvoorwaarden 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
Artikel 2 
Het advies van 7/04/2020 wordt bekrachtigd.  

omgevingsmeldingen 

32. OMV2020/160 - Omgevingsmelding - Fresialaan 6 -  Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
bronbemaling voor de aanleg van een vijver inrichting gelegen te 2960 Brecht, Fresialaan 6, 
kadasternummer (afd. 2) sectie L 34 K. 
Artikel 2 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
bijzondere voorwaarden: 
Bronbemaling, droogzuiging van bouwputten/werven en drainering:  
(Het is verboden een bronbemaling te exploiteren als die geheel of gedeeltelijk is gelegen in een 
beschermingszone van het type I of II van grondwaterwinningen, bestemd voor de openbare 
watervoorziening.) 
-De droogzuiging moet voldoen aan art 5.53.3.1 van vlarem II. 
-Ingezet moet worden op retourbemaling. d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
een infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer.  
-Bij droogte moet het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik. 
-Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan lozing op de openbare riolering, met een verbod 
op lozing in de vuilwaterafvoer (DWA) indien gescheiden regenwaterafvoer  (RWA) aanwezig, én maximaal 
tot 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de riolering als je hiervoor een 
schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.)  
-De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
-Het grondwater dat onttrokken wordt bij de draineringen alsook bij de bronbemalingen moet, in zoverre dit 
met toepassing van de beste beschikbare technieken mogelijk is, nuttig worden gebruikt. 
-Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht 
retourbemaling, afvoer naar de beek of riolering. 
-De exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet). 
-Groenschade :  
 Schade ten aanzien van waardevolle bomen in de omgeving dient vermeden te worden. 
 Indien mogelijk enkel droogzuiging buiten droogte en zomerperiode en/of toepassing van retourbemaling  
 (vb druppelbevloeiing bomen, afvoer buiten onttrekkingszone). 
 Langdurige droogzuiging tussen de groei (apri-nov) dient vermeden te worden. 
-Geluidsoverlast: 
-De nodige maatregelen dienen genomen te worden om hinder (geluid, trillingen, …) te voorkomen. De 
pomp moet aangepast zijn aan de best beschikbare technieken en het omgevingsgeluid. In woongebieden 
worden bij voorkeur uitsluitend geluidsarme pompen gebruikt. 
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omgevingsvergunningen voor verkavelen 

33. OMVV 2020/5 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Heiken - Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek. Het openbaar onderzoek wordt gehouden van 13/5 tot en met 12/6. 

34. OMVV 2019/23 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Sluisvijfbaan - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor 2 loten voor halfopen bebouwing in 
Sluisvijfbaan  te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 13 G3 aan GRIMABO BVBA gevestigd te Alfons 
Servaislei 48 te 2900 Schoten. 

duurzame ontwikkeling 

35. Uitrol van elektrische laadinfrastructuur - Aanduiding locaties 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen besluit om volgende locaties aan te duiden voor het plaatsen 
van een laadpaal in 2020: 

 parking Schoolplein 

 parking Vaartlaan  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Fluvius. 

36. Eenmalige papierophaling zone 3-4-5-6 door IGEAN 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft IGEAN Milieu en Veiligheid de toelating om een 
éénmalige ophaling oud papier in te richten op 2 juni 2020 in zone 3, 4, 5, 6.  
Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan IGEAN Milieu en Veiligheid.    

mobiliteit 

37. Signalisatievergunningen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor het plaatsen van signalisatie op de 
openbare weg aan: 
- De aanvrager om op zaterdag 30 mei 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
te Brecht, Hendrik Schoofsstraat thv huisnr.13: parkeerverbod voor plaatsen van verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om tussen dinsdag 5 mei 2020 en vrijdag 15 mei 2020 (1 à 2 werkdagen in deze 
periode)  (aanpassing datum) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening 
van Pidpa Hidrorio te Brecht, Hogeweg thv huisnr. 10 – herstel verzakkingen in de rijweg -  afsluiten rijbaan 
met omleiding 
- De aanvrager om van woensdag 20 mei 2020 tot en met vrijdag 22 mei 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Duivelstraatje tegenover huisnr. 10: plaatsen van 
container in de berm en deels op de rijbaan 
- De aanvrager om tussen maandag 18 mei 2020 en vrijdag 12 juni 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Brugstraat thv huisnr. 61  – parkeerverbod inzake 
levering bouwmaterialen 
- De aanvrager om van donderdag 14 mei 2020 tot en met vrijdag 15 mei 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Aquafin nv te Brecht, Lessiusstraat t.h.v. 
huisnr. 23 – kader en deksel vervangen in de rijbaan – alternerend verkeer 
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- De aanvrager om van 7 mei 2020 tot en met 8 mei 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen 
uit te voeren voor rekening van Pidpa ov te Brecht, Molenstraat t.h.v. huisnr. 60: aftakking van het 
waterleidingnet - inname fietspad, berm en deel van de rijbaan 
 - De aanvrager om van donderdag 7 mei 2020 tot en met donderdag 14 mei 2020 (verlenging) signalisatie 
aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Vaartkant Links thv huisnr. 23 – parkeerverbod 
voor plaatsing van verhuiswagen en verhuiscontainer 
- De aanvrager om van donderdag 28 mei 2020 tot en met vrijdag 29 mei 2020 (van 07u00 tot 17u00) 
signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van De Voorkempen te Brecht, 
Vaartkant Links t.h.v. huisnr. 17 – machinaal vellen van populieren -  afsluiten rijbaan met omleiding 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

38. Aanstelling notarissen - Akte gemeente Brecht, Pidpa-Hidorio en VME De Syndicus - 
Overdracht van de gemene delen van De Vijvers en Nieuw Rommersheide 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen stelt notaris Bracke en De Sadeleer aan om de akte te 
verlijden in het dossier 'Overdracht Vijvers -Nieuw Rommersheide'. 
Artikel 2 
Het mandaat wordt verleend onder volgende voorwaarden van beide notarissen: 
1) een uurtarief van 100 euro per uur (excl. btw) 
2) Voor ondertekening van de akte, voorlegging van de ontwerpakte aan Nicolas Carette, hoogleraar 
goederenrecht aan de UAntwerpen en vergoeding van deze kosten 
3) Het voormelde uurtarief is exclusief alle bijkomende kosten, zoals kosten voor de tal van administratieve 
documenten zoals (niet limitatief) fiscale notificaties, stedenbouwkundige info, eventueel kosten handlichting, 
kosten van procedure opgenomen. 
Het is onmogelijk om deze kosten nu te begroten. Wellicht zal (omwille van de hoegrootheid) een provisie 
gevraagd worden voor deze administratieve documenten. 
Artikel 3 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan notaris Bracke en notaris De Sadeleer en VME De 
Syndicus van de Vijvers /Nieuw Rommersheide. 

39. Bijkomende punten gemeenteraad 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de bijkomende punten voor de gemeenteraad. 

informatiebeheer 

40. Ondertekening verwerkingsovereenkomst IGEAN 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de ondertekening van de overeenkomst met 
IGEAN mits de opname van de termijn voor melding van de inbreuken van 72 uur. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst informatiebeheer en aan de aanvrager. 

personeel 

41. Aanstelling als waarnemend technisch medewerker groendienst 

42. Tijdelijke aanstelling als halftijdse consulent wonen  i.v.v. afwezigheid  

43. Disponibiliteitstelling 
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44. Arbeidsongeval dd. 28 oktober 2019 - Beslissing genezing 

45. Tuchtonderzoek - Tuchtverslag - Beraadslaging 

FINANCIËN 

46. Betalingsmandaten - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitgaven van 2019, zoals vastgelegd in de lijst in 
bijlage, voor een bedrag van 17 977,92 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitgaven van 2020, zoals vastgelegd in de lijst in 
bijlage, voor een bedrag van 769 624,70 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 4 116 euro. 
Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

47. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters R.A. 

MENS - VRIJE TIJD 

erfgoed 

48. Archeologienota ID 14677 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de archeologienota met identificatienummer 
14677 en onderwerp Vooronderzoek Brecht Poppelaerstraat. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst erfgoed voor verdere verwerking. 

EREDIENSTEN 

49. Verzekeringspremie schade blikseminslag kerkfabriek OLV Lourdes 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de ontvangst door de kerkfabriek van Onze 
Lieve Vrouw van Lourdes van een verzekeringspremie ter waarde van 3.025 euro voor de schade geleden 
na een blikseminslag. Het beslist om deze ontvangst niet te vorderen bij de kerkfabriek. Mogelijkerwijze kan 
de exploitatietoelage voor 2020 hiermee vervallen. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


