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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 12 mei 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: Het hangen van de spandoeken van Unizo. Dit is eigenlijk al wel besproken geweest op de 
projectvergadering, maar wordt nu wel concreter. Voorstellen uit mail van Unizo bekijken en 
terugkoppelen aan CBS. Lijst eerder gekozen locaties spandoeken ook overmaken aan TD. 
- boodschap informatieborden: kan de tekst aangepast worden naar "Koop Lokaal. Koop in Brecht" 
afgewisseld met winkel(h)ier". - Heeft het zin om nog te verwijzen naar een website? 
- Via D. De Veuster: Speelpleintje A. Winterslaan: Petanquebaan is terug open. Best linten rond speeltuigen 
hangen. Opnemen in planning en terugkoppelen aan schepen en jeugddienst. 
- voetbalveldje De Merel mee opnemen in maaiplanning.  
- Brief bewoner Vogelkerslaan: voetbalveldje Vlierbeslaan: schade (zie bijlage). Nazicht doen ter plaatse 
en in overleg met jeugddienst bekijken wat de mogelijkheden zijn.  
- Haag Kerkhovenakkerlaan - project de Voorkempen - Vorig jaar werd dit gesnoeid door de gemeente. 
Contact opnemen met aanvrager. Te bekijken wie deze haag moet snoeien.  
- Via E. Peeters: rattenplaagmeldingen Sint-Job - bericht verspreiden via onze communicatiekanalen ter 
preventie van ratten.  
- Via D. De Veuster: Ik kreeg de melding dat er al kleine nesten met processierupsen aanwezig zijn op de 
eiken langsheen het kanaal. Zeker gelet op het intensieve gebruik van het jaagpad, lijkt het me aangewezen 
dat hier spoedig het nodige wordt gedaan door De Vlaamse Waterweg. Kan er hiervoor een brief naar hen 
worden gestuurd? TD maakt brief voor Vlaamse Waterweg + telefoon verantwoordelijke. 
Tot eind van de week wordt er in opdracht van het gemeentebestuur preventief met de spuitmachine 
gewerkt. Voor de curatatieve bestrijding wordt het dossier voorbereid. Dit komt zo snel als mogelijk op het 
college. (nakijken of staalnames + gps-tracking opgenomen kan worden in toekomstige 
lastvoorwaarden) 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

projecten 

3. Weg- en rioleringswerken: De Vijvers en Nieuw Rommersheide - Aanstelling studiebureau 
door Pidpa 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft haar goedkeuring aan het verslag gunning ontwerp van 
Pidpa voor de studieopdracht voor de weg- en rioleringswerken in De Vijvers en Nieuw Rommersheide. 
Hierdoor kan Arcadis Belgium aangesteld worden als studiebureau. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de projectverantwoordelijke infrastructuur en de financiële 
dienst. 
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4. Plaatsing van berging met luifel op begraafplaats in Sint-Job-in't-Goor - Werfverslag 2 (d.d. 12 
mei 2020) - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van Burgemeester en schepenen neemt akte van werfverslag nr. 2 (d.d. 12 mei 2020) van de 
werfvergadering over de afbraak van het bestaande mortuarium en bouw van nieuwe berging met openbaar 
toilet en luifel op de begraafplaats, Kerklei 23 te Sint-Job-in't-Goor. 

groendienst 

5. Teruggave waarborg omgevingsvergunning Kromvenlaan 18 (OMV2019-299) 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het advies van de groendienst met betrekking 
tot hogervermelde omgevingsvergunning. 
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. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen 

6. Splitsingen - Kloosterakker 2A - Ongunstig advies/opmerkingen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert de splitsing van een eigendom gelegen te Brecht, 
Kloosterakker 2A, afdeling 4 sectie B nummer 751B en 751C volgens het plan van landmeter-expert Jan 
Koyen voor Geo landmeters, Buizelstraat 22 te 2320 Hoogstraten met kenmerk dossier Geo J20053 d.d. 20 
maart 2020 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt afgeleverd aan geassocieerde notarissen Michoel en Bremans, Burg. J. 
Van Aperenstraat 8, 2320 Hoogstraten. 

7. Ruimtelijk uitvoeringsplan Lange Pad: meerwerken ten gevolge van heropstart RUP 
procedure -Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de vooropgestelde meerwerken i.k.v. de 
heropstart RUP procedure 'Lange Pad', uitgezonderd de post opmaak werkmaquettes, voor een 
totaalbedrag van 49.423,85€ inclusief btw. 

vergunningsregister 

8. GC2017/12 - Vergunningenregister - Paepestraat 2 - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Het bijgebouw met een afmeting van ongeveer 12x12m dat zich achter de oude woning bevindt gelegen te 
Paepestraat 2 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie N 688 A) wordt in het vergunningenregister 
opgenomen als geacht vergund. Om het bijgebouw te kunnen behouden, dient er een wijziging van de 
voorwaarden opgelegd in SV2017/63 aangevraagd te worden. 
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Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

9. GC2020/8 - Vergunningenregister - Scherpenbergstraat 1C - Deels opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De vakantiewoning onder schilddak gelegen te Scherpenbergstraat 1C, Brecht, kadasternummer (afd. 2) 
sectie L 65 M20) wordt in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. De aanbouwen aan de 
vakantiewoning en de garage links naast de vakantiewoning worden niet opgenomen in het 
vergunningenregister. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

10. GC2020/9 - Vergunningenregister - Eyndovensteenweg 29 - Deels opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Het hoofdvolume onder zadeldak gelegen te Eyndovensteenweg 29 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) 
sectie N 605 L3) wordt in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. De aanbouwen aan de 
woning en de bijgebouwen in de achtertuin worden niet opgenomen in het vergunningenregister als vergund 
geacht. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

omgevingsvergunningen 

11. OMV2020/158 - Omgevingsvergunning - Zandstraat 30 - Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek. 
Het openbaar onderzoek wordt georganiseerd van 20 mei 2020 tem 19 juni 2020. 

12. OMV2019/413 - Omgevingsvergunning - Oude Veldstraat 20 - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor het bouwen van twee half-open 
eengezinswoningen in Oude Veldstraat 20 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 686 W. 

13. OMV2020/11 - Omgevingsvergunning - Hoekstraat 29 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het slopen van een aangebouwde 
berging, het uitbreiden van een bestaande stal met een loods en een afkalfstal, het plaatsen van een 
mestvaalt en het aanleggen van verhardingen in Hoekstraat 29 2960 Brecht te Brecht, kadasternummer (afd. 
3) sectie C 356 P, (afd. 3) sectie C 356 K, (afd. 3) sectie C 356 G, (afd. 3) sectie C 356 M en (afd. 3) sectie C 
356 S, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- 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 Dienst Integraal Waterbeleid dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Departement Landbouw en Visserij (hoofdbestuur) 
dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
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- De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. : De aanplant van bomenrij dient te gebeuren met hoogstambomen, dit 
betekent dat de takvrije stam  minstens 2m hoog moet zijn, daarna start de kruin. Op het plan stelt  men 
bomen voor met een hoogte vanaf 1,5 m, dit is niet toegestaan. De voorgestelde boomsoorten, volgens plan, 
kunnen aangeplant worden op voorwaarde dat ze slechts om de 3 jaar geknot worden. (vb wilg) Het knotten 
dient te gebeuren volgens het principe van de “egelsnoei”. Meer info is te vinden op : 
https://deboomdokter.be/blog/bomen-en-boomgaard/10-tips-op-je-bomen-correct-te-knotten/ 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Vlaamse Milieumaatschappij 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. 
Naleving wettelijke voorwaarden inzake bouwafstanden en afsluitingen nabij waterlopen hetzij : 
-vrijwaren 5m erfdienstbaarheidszone voor onderhouds- en ruimingswerken vanaf kruin van de waterloop 
-afsluiting tot 1,50 m toegelaten op min 0,75m tot 1m vanaf de kruin van de waterloop 
-afsluitingen hoger dan 1,50m te plaatsen op minimaal 5 m van de kruin van de waterloop 
-afsluitingen haaks op de waterloop moeten binnen de 5m-zone verwijderbaar zijn 
Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt: 
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 20.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (bedrijfsgebouwen; put, pomp en aftappunten voor bedrijfstoepassingen, drinkwater voor dieren, 
dienstkraan voor kuiswater, etc) 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 19 m2 en inhoud van 11.900 liter. Deze installatie maakt het insijpelen van 
het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-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, 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 
een kleine hoeveelheid water over langere tijd afgevoerd wordt naar de riolering, gracht of waterloop. 
-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: De erfdienstbare strook langs waterlopen van 2de en 3de categorie voor ruimingswerken moet 
gerespecteerd worden (wetgeving 28/12/1967). Dit impliceert het vrijhouden van een zone van minimaal 5 
meter vanaf de oeverzone. 
-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’. 
°Gebruik steenslag: het gebruik van gebroken steenpuin voor bouwkundig bodemgebruik als alternatief 
funderingsmateriaal is toegestaan voor zover gescheiden van de bodem en afgedekt onder de voorwaarden 
van het Vlarebo (zie website ovam). 
-Ophoging: Voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
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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”) 
- 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. 
- Er mag niet geveld of geruimd worden tijdens de standaard schoontijd van 1 april tot en met 30 juni 
- 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. 
Milieuvoorwaarden 
De algemene en sectorale voorwaarden dienen te worden nageleefd.  
Bijzondere voorwaarden: 
- De lopende vergunningen worden opgeheven vanaf de realisatie van de verandering. 
- Gastank: 
M.b.t. de exploitatie van een propaangastank zijn de sectorale milieuvoorwaarden opgenomen in Afdeling 
5.17.3.3 Vlarem II van toepassing. Hierin wordt verwezen naar het van toepassing zijnde K.B. van 
21.10.1968 betreffende de opslagplaatsen voor vloeibaar gemaakt handelspropaan, handelsbutaan of 
mengsels daarvan in vaste ongekoelde houders. In art. 3 punt 3.2. van voormeld K.B. is bepaald dat de 
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minimumafstand in horizontale projectie gemeten, die de propaangastank 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 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 KB 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. 
- Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige 
toepassingen;  
- In functie van ondergrondse gasopslag zijn verticale boringen dieper dan 100 meter onder de zeespiegel 
niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Fluxys Belgium, c/o Infoworks, Kunstlaan 31, 1040 
Brussel of infoworks@fluxys.com. 
- Ingebruikneming/buitendienststelling grondwaterwinning: Aan de hand van een voorgeschreven 
meldingsformulier moeten elke ingebruikneming of buitendienststelling van een grondwaterwinning gemeld 
worden aan de Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst, zie 
http://www.heffingen.be/formulieren. 
- Grondwaterwinningen en buitendienststellingen: 
* Wanneer de exploitant een grondwaterwinning of een boorgat of een ander onderdeel hiervan, buiten 
dienst stelt, moet hij de ontsluiting van de watervoerende laag afdekken om verontreiniging of waterverlies te 
voorkomen. De exploitant deelt deze buitengebruikstelling mee aan de afdeling Water van de Vlaamse 
Milieumaatschappij 
* De exploitant is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning of een onderdeel hiervan, op te 
vullen wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. In voorkomend 
geval legt de exploitant het werkplan voor deze opvulling ter goedkeuring voor aan de afdeling Water van de 
Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst.  
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. 

14. OMV2020/23 - Omgevingsvergunning - Ringovenlaan ZN - zonder voorwerp 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het dossier voor rooien van naaldbomen in de 
Ringovenlaan ZN te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 337 T zonder voorwerp. Voor de betreffende 
bomen werd een kapmachtiging in privé bos verleend door Agentschap voor Natuur en Bos. 

15. OMV2020/27 - Omgevingsvergunning - Rommersheide E 7 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het slopen van bestaande constructies, 
bouwen van een woning met garage, kappen van de aangevraagde bomen die zich in de te ontbossen 
zone bevinden, ontbossing, plaatsen van een ondergrondse gastank en overwelven van een gracht in 
Rommersheide E 7 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie A 330 K3 aan BRANDWIJK HOLDING 
BVBA gevestigd te Smederijstraat 15 te 2960 Brecht mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
-Deze vergunning omvat GEEN toelating voor het kappen van de bomen in de als bos te behouden 
zone. Voor het kappen van bomen in de als bos te behouden zone dient een kapmachtiging 
aangevraagd te worden bij het Agentschap voor Natuur en Bos.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos dienen strikt nageleefd 
te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
-De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid, van het Bosdecreet en onder de 
voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde compensatieformulier met kenmerk: 20-206797. 
-De te ontbossen oppervlakte bedraagt 509 m². Deze oppervlakte valt niet meer onder het toepassingsgebied 
van het Bosdecreet. 
-De resterende bosoppervlakte 1133 m² moet ALS BOS behouden blijven. Bijkomende kappingen in deze 
zone kunnen maar uitgevoerd worden mits machtiging door het Agentschap voor Natuur en Bos. Het is 
evenmin toegelaten in deze zone constructies op te richten of ingrijpende wijzigingen van de bodem, de 
strooisel-, kruid- of boomlaag uit te voeren. 
-De ontbossing kan enkel worden uitgevoerd conform het plan toegevoegd als bijlage, waarop ook de als bos 
te behouden zones zijn aangeduid. 
-De bosbehoudsbijdrage van € 1842.58 dient binnen de 4 maanden, vanaf de datum waarop gebruik mag 
gemaakt worden van deze vergunning, gestort te worden. Het overschrijvingsformulier voor het vereffenen 
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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 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. 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 1,80 m2 en inhoud van 1.125,25 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 gracht. 
-Beek: De gracht langs de perceelgrens richting vijver/ven dient te allen tijde open gehouden te worden.  
In functie van ruiming en onderhoud dient men een ruimte van 1 meter te vrijwaren van obstakels en 
constructies langs grachten. De nooduitlaat van de hemelwatervoorzieningen mag op deze gracht 
aangesloten worden. 
-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 
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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). 
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Dienst Wegen dienen strikt nageleefd te worden en 
maken integraal deel uit van dit advies. 
- De overwelving moet in het verlengde van de oprit worden aangelegd. 
- De overwelving mag maximaal 5m breed zijn. 
- Er is maximaal één overwelving per perceel toegestaan. 
- Links en rechts van de overwelving moeten kopmuren worden opgetrokken die boven het maaiveld 
uitkomen. 
- De inbuizing moet Ø400 zijn. 
- Voor de overwelving van baangrachten voor opritten e.d. is de vergunninghouder of zijn rechtsverkrijger te 
allen tijde verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving, de bijhorende kopmuren en 
de inbuizing. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst met betrekking tot de bomen in de te 
ontbossen zone dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
 - Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- 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 het broedseizoen tussen 1 maart en 1 juli. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- 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. 
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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: 
Gastank:  
M.b.t. de exploitatie van een propaangastank zijn de sectorale milieuvoorwaarden opgenomen in Afdeling 
5.17.3.3 Vlarem II van toepassing. Hierin wordt verwezen naar het van toepassing zijnde K.B. van 
21.10.1968 betreffende de opslagplaatsen voor vloeibaar gemaakt handelspropaan, handelsbutaan of 
mengsels daarvan in vaste ongekoelde houders. In art. 3 punt 3.3. van voormeld K.B. is bepaald dat de 
minimumafstand in horizontale projectie gemeten, die de propaangastank moet scheiden van elke opening 
van een woonlokaal en van elke opening van een werklokaal dat niet onderworpen is aan het open 
vuurverbod 2,5 m bedraagt. Tevens dient overeenkomstig voormeld artikel de propaangastank zich te 
bevinden op 2,5 m afstand van elke openbare weg en van elk naburig eigendom. 
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. 

16. OMV2020/48 - Omgevingsvergunning - Hogebaan 2 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het plaatsen van een containerklas op 
een bestaande containerklas en aanleggen van verharding in Hogebaan 2 te Brecht, kadasternummer (afd. 
5) sectie A 92 T en (afd. 5) sectie A 92 X aan Organisatie Broeders van Liefde VZW met als contactadres 
Hogebaan 2 te 2960 Brecht mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
 - De voorwaarden opgenomen in het advies van de Brandweer dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
 - Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be  
 - Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen.  
 - 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. 
 - 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. 

17. OMV2020/59 - Omgevingsvergunning - Leeuwerk 8 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het herbouwen van een zonevreemde 
woning in Leeuwerk 8 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie C 219 Y, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
-Er wordt 1 woongelegenheid vergund en dit dient behouden te blijven (uitgezonderd mogelijkheden tot 
zorgwonen).  
-Als de bureelruimte in de toekomst toch publiek toegankelijk zou worden en als officiële kantoorruimte zou 
worden gebruikt, dient er een zonevreemde functiewijziging voor een complementaire functie aangevraagd 
te worden waarbij er advies van de brandweer en van Inter inzake toegankelijkheid nodig is.  
-Er mogen geen woonfuncties ondergebracht worden in de kelder, zoals slaapruimte, sportruimte of 
hobbyruimte. De kelder mag enkel gebruikt worden voor de gebruikelijke kelderfunctie.  
-De grote verharding links naast de woning mag niet uitgevoerd worden. De verharding dient beperkt te 
worden zodat er 2 parkeerplaatsen dichter bij de rooilijn voorzien worden en er zuiniger omgesprongen 
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wordt met verharde ruimte. De verharding dient volledig op het eigen perceel en niet op het links aanpalende 
perceel voorzien te worden. 
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 het Departement Landbouw en Visserij (hoofdbestuur) 
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 
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 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 3,81 m2 en inhoud van 2.384,75 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’. 
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-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.  
-Maatregel tegen mogelijke waterverontreiniging: Plaatsen van een waterzuiveringsinstallatie (iba - kwzi). Er 
dient contact opgenomen te worden met Pidpa - HirdoRio om aan te sluiten bij het gemeentelijk 
samenwerkingsproject om de plaatsing van een individuele afvalwaterbehandelingsinstallatie (iba) bij 
particuliere woningen aan te vragen, tel 03 216 88 64.   
 Er dient stroomafwaarts van de iba een controleputje voorzien te worden om objectieve staalname mogelijk 
te maken, bij voorkeur ter hoogte van rooilijn. 
-Bronbemaling: droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van de werken een droogzuiging 
noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1).  
Ingezet moet worden op retourbemaling, d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
een infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer.  
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste alternatief: lozing op de openbare 
riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de 
riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.)  
De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
Een deel van het water dient voor recuperatie en nuttige toepassing bij de bouwwerkzaamheden op de werf 
gestockeerd te worden. 
Bij droogte moet het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik. 
Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht afvoer in de 
riolering of beek. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de milieuwetgeving. 
De exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet). 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- 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.  
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- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

18. OMV2020/70 - Omgevingsvergunning - Scherpenbergstraat 11 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor regulariseren van de bouw van een 
vrijstaande woning in Scherpenbergstraat 11 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 31 S9, mits 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- De omgevingsvergunning OMV2020/70 verleend op 19/05/2020 vervangt de vergunning OMV2019/64 
verleend op 04/06/2019. 
- 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. (Deze watertoets 
en watermaatregelen vervangen de vorige bij OMV2020/62): 
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: 
[Deze watermaatregelen vervangen deze gekoppeld aan de basisvergunning OMG2019-64 dd. 11/06/2019.] 
-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 1,24 m2 en inhoud van 775 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 
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° 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. 
- 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 autostaanplaats 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. 

19. OMV2020/86 - Omgevingsvergunning - Eendrachtstraat 16 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een woning in 
Eendrachtstraat 16 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 34 X5, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
-De verharding mag maximaal 88,39m² bedragen voor dit perceel. Dit dient aangepast te worden.  
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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: 
-Onderhoud gracht: De gracht achteraan aan het perceel tussen de tuinen van de Eendrachtstraat en 
Eikenlei moet door de eigenaars onderhouden worden en dient ten allen tijde open gehouden te worden. 
Deze is belangrijk binnen de lokale waterhuishouding voor de buffering en infiltratie van het water afkomstig 
van de binnentuinen en hemelwater van de aanpalende gebouwen. 
-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. 7500 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 3,19 m2 en inhoud van 1.996 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. 
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-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. 

20. OMV2020/18 - Omgevingsvergunning - Heiken 62 en 62A - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor bouwen van een meergezinswoning 
met grondbemaling in Heiken 62 en Heiken 62A 2960 Brecht te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie A 28 
G, (afd. 4) sectie A 28 D, (afd. 4) sectie A 28 C en (afd. 4) sectie A 28 F. 

21. OMV2019/259 - Omgevingsvergunning - Kerklei 35-39 - Hoorzitting beroep 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om zich te laten vertegenwoordigen op deze zitting. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provincie en de dienst omgeving. 
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omgevingsmeldingen 

22. OMV2020/173 - Omgevingsmelding - Nollekensweg 47 - Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
plaatsen van een bronbemaling bij bouwkundige werken, inrichting gelegen te 2960 Brecht, Nollekensweg 
47, kadasternummer (afd. 3) sectie D 63.  
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.  

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

23. OMVV 2020/6 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Uniondreef 7 - Openbaar onderzoek 

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

24. OMVV 2020/8 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Vissersdreef 21 - Openbaar 
onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt de organisatie van een openbaar onderzoek voor 
bovenstaande aanvraag.  
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25. OMVV 2019/30 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Cambeenbos laan C 42 - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor 2 loten voor open bebouwing in 
Cambeenbos laan C 42 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 10 Y9. 

stedenbouwkundige attesten 

26. SA2019/18 - Stedenbouwkundige attesten - De Moerkens 1 - Positief 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een stedenbouwkundig attest afgeleverd voor het bouwen van een woning (grond te koop 
aanbieden als bouwgrond) in De Moerkens 1 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie B 177 A2, mits 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- De bouwzone dient beperkt te worden tot minimaal 5m uit de perceelsgrenzen met de tuinzones van 
Venlaan 1 en 3 om zoveel mogelijk inkijk te beperken in de achterliggende percelen. 
-De voorschriften van het BPA De Moerkens dienen strikt nageleefd te worden. 
-De grond gelegen in de wegenis dient kosteloos en zonder kosten overgedragen te worden aan de 
gemeente. 
- Bij de omgevingsvergunningsaanvraag dient in de mate van het mogelijke bij de inplanting van de 
gebouwen zoveel mogelijk van de oorspronkelijke begroeiing, (grove dennen) behouden te blijven. Een 
bomenplan met aanduiding van de aanwezige en te kappen bomen (stamomtrek vermelden bij de te kappen 
bomen) dient bij de omgevingsvergunningsaanvraag aanwezig te zijn. Indien van toepassing dient ook een 
boscompensatieformulier mee ingediend te worden. 
Watertoets: 
-Hemelwaterverordening. De watertoets met bepaling van de watermaatregelen zal worden opgemaakt bij 
de omgevingsaanvraag en de beoordeling van de bouwplannen. Alleszins zal nadruk gelegd worden op 
ruimte voor water, recuperatie en infiltratie van hemelwater en richtlijnen inzake waterveilig bouwen. 
-Milieubeoordeling bouwkundige aspecten 
°Ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt. 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. 
°Verdroging: Bij droogzuiging van bouwputten mag het onttrekken van grondwater geen groenschade 
veroorzaken. Als er een beek is moet het opgepompte water daarin geloosd worden. 
°Duurzaamheid: Rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen, duurzame materiaalkeuzes, 
hemelwaterrecuperatie, duurzaam waterverbruik, overstromingsveilig wonen ed moeten weloverwogen 
toegepast worden bij het project. 
-In de definitieve aanvraag moet rekening gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
°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 

27. SA2020/12 - Stedenbouwkundige attesten - Koekoeksdreef 5 - Positief 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een stedenbouwkundig attest afgeleverd voor bouwen van een vrijstaande eengezinswoning 
volgens de voorschriften van het BPA recreatief woongebied in Koekoeksdreef 5 te Brecht, kadasternummer 
(afd. 1) sectie A 329 C5  aan COGA bvba, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
De algemene en specifieke voorschriften van het BPA Recreatief Woongebied dienen strikt nageleefd te 
worden, samengevat: 
- hoofdgebouw: maximale grondoppervlakte van 80m², bijgebouw (al dan niet aangebouwd) een maximale 
binnenoppervlakte van 20m² 
- kroonlijsthoogte max. 3,5 meter, nokhoogte max. 7,50 meter, zadeldak of lessenaarsdak met 
dakhellingsgraad tussen de 5°-60°, geen dakuitbouwen toegestaan. 
- inplanting minimum 3 meter van de zijdelingse perceelsgrenzen blijven en minstens 6 meter van de grens 
met het openbaar domein. 
- Er mag maximaal 5 % van het perceel worden verhard voor de aanleg van terrassen en paden (strikt 
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noodzakelijke opritten en toegangen tot de woning niet inbegrepen). Verhardingen worden uitgevoerd in 
kleinschalige, waterdoorlatende materialen zoals klinkers, betonstraatstenen, dolomiet. .. Terrassen en 
paden moeten binnen de bouwzone worden aangelegd. Enkel de oprit mag in de bouwvrije zone worden 
aangelegd. 
- De niet verharde delen worden aangelegd en onderhouden als groene zone waarbij het behoud van het 
bestaande bomenbestand voorop staat. Bij de aanleg van de groene zone wordt min. 75 % van het perceel 
aangeplant met streekeigen bomen en struiken 
- Bij een toekomstige omgevingsvergunningsaanvraag dient een bomenplan toegevoegd te worden. Aan de 
hand van het fotomateriaal en luchtfoto’s kan afgeleid worden, dat het perceel bebost is (bossituatie). Bij 
ontbossing dient op het inplantingsplan de te ontbossen zone aangegeven te worden, en het 
boscompensatieformulier eveneens aan een toekomstige omgevingsvergunningsaanvraag toegevoegd te 
worden. In de mate van het mogelijke wordt bij de inplanting van de gebouwen zoveel mogelijk gekozen voor 
een inplanting binnen de maximale bouwzone waarbij zo veel mogelijk waardevolle beplanting of 
hoogstambomen behouden blijven.  

28. SA2020/8 - Stedenbouwkundige attesten - Houtstraat 118 - Deels positief 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een stedenbouwkundig attest afgeleverd voor verbouw-/nieuwbouwmogelijkheden van een 
bestaande halfopen woning in Houtstraat 118 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 192/3 X  aan 
spatie architecten, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- Bij nieuwbouw en verbouw/uitbreiding ongeacht het bebouwingstype, dient achteruit gegaan te worden, 
zodat de voorgevel ingeplant wordt op min. 6 meter uit de rooilijn en 12 meter uit de as van de weg. 
- Bij slopen en nieuwbouw en bij verbouwen (stabiliteitswerken) en uitbreiden dienen de algemene richtlijnen 
voor halfopen bebouwing (links te koppelen) nageleefd te worden. 
- Voor bijgebouwen zijn volgende richtlijnen van toepassing: 
max. 10% van de perceelsoppervlakte met een aftopping op max. 75m². 
schuin dak: min. 3m van perceelsgrens 
plat: dak op perceelsgrens 
kroonlijsthoogte max 3m 
nokhoogte (bij hellend dak op min. 3 meter uit de perceelsgrenzen) max 6m 
duurzaam en esthetisch verantwoord materiaalgebruik 
- De inrichting van een zorgwoning is ongeacht nieuwbouw, verbouw of uitbreiding toegestaan, mits aan alle 
voorwaarden m.b.t. zorgwonen voldaan wordt: 
In de bestaande woning wordt 1 kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd. Het is niet mogelijk om 
twee of meer aparte zorgwoningen te creëren in één hoofdwoning. 
De ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwoning (geen vrijstaand bijgebouw of 
mobiele zorgunit) 
De ondergeschikte wooneenheid, de ruimten die gedeeld worden met de hoofdwoning niet meegerekend, 
maakt ten hoogste een derde uit van het bouwvolume van de volledige woning. 
De hoofdwoning en de ondergeschikte woning zijn eigendom van dezelfde eigenaar(s). 
De creatie van een ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van: 
ofwel ten hoogste 2 personen, waarvan minstens 1 persoon van 65 jaar of ouder 
ofwel ten hoogste 2 personen, waarvan minstens 1 hulpbehoevend (kinderen die ten laste zijn van de 
hulpbehoevende persoon worden niet meegerekend bij het bepalen van het maximum van 2 personen). De 
hulpbehoevende is: 
een persoon met een handicap 
een persoon die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de Vlaamse Sociale Bescherming 
(vroeger zorgverzekering) 
een persoon die hulp nodig heeft om zelfstandig te wonen. 
De hulpbehoevende personen kunnen zowel in de hoofdwoning als in de ondergeschikte woning wonen. 
- Het verbouwen van een woning tot zorgwoning zonder uitbreiding is altijd minstens meldingsplichtig, zelfs 
als er geen bouwwerken uitgevoerd worden. Komt er een uitbreiding bij aan te pas, is in de meeste situaties 
een omgevingsvergunning nodig voor stedenbouwkundige handelingen. Als de zorgwoning na het 
beëindigen van de zorgsituatie opnieuw aangewend wordt als eengezinswoning, moet dit eveneens gemeld 
worden. 
- De aanvraag dient te voldoen aan de gemeentelijke parkeerverordening en aan de gewestelijke 
hemelwaterverordening 
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mobiliteit 

29. 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 maandag 25 mei 2020 tot en met vrijdag 10 juli 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van De Voorkempen te Brecht, René Van 
Ostaeyenlaan 10 t.e.m. 44 – inname deel van grasveld voor materiaalopslag 
- De aanvrager om op maandag 25 mei 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
te Brecht, Gemeenteplaats t.h.v. huisnr. 2A – parkeerverbod voor verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om van maandag 8 juni 2020 tot en met maandag 15 juni 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van De Vlaamse Waterweg te Brecht, Brug 9 
(Oostmalsebaan/ Heihoefke) – herstellingswerken – afsluiten brug 
- De aanvrager om van maandag 11 mei 2020 tot en met vrijdag 15 mei 2020 (verlenging) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Eikenlei t.h.v. huisnr. 86 – parkeerverbod en inname 
fietspad/voetgangersstrook voor plaatsen van container 
- De aanvrager om van maandag 11 mei 2020 tot en met maandag 8 juni 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Ambachtslaan parking voetbal – parkeerverbod op 
de reeks parkeerplaatsen links tegen de haag en 4 parkeerplaatsen (2x2) achteraan tegen het skateterrein 
voor installatie afnamepunt 
- De aanvrager om op vrijdag 15 mei 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te 
Brecht, Brugstraat t.h.v. huisnr. 95 – parkeerverbod voor verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om van 16 mei 2020 tot en met 16 juni 2020 (verlenging) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Sint Willebrordusstraat thv huisnr. 9 - parkeerverbod 
voor plaatsen van container en camionette aannemers inzake verbouwingen  
- De aanvrager om tussen maandag 25 mei 2020 en vrijdag 5 juni 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Aquafin te Brecht, Weegbreelaan – 
rioolreiniging en inspectie – plaatsen van vrachtwagen op de rijbaan 
- De aanvrager om van 1 juni 2020 tot en met 5 juni 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen 
uit te voeren voor rekening van AWV te Brecht, De Ring, verplaatsen geluidsschermen 
 - De aanvrager om op zaterdag 16 mei 2020 (van 07u00 tot en met 20u00) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Moeshofstraat t.h.v. huisnr. 2: plaatsen van 
container in de berm en deels op de rijbaan 
- De aanvrager om tussen maandag 18 mei 2020 en woensdag 20 mei 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Vaartlaan t.h.v. 
huisnr. 36 – DWA en RWA koppelen en aansluiten op de riolering in de rijweg – afsluiten rijbaan met 
omleiding  
- De aanvrager om van maandag 18 mei 2020 tot en met zondag 24 mei 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Eyndovensteenweg t.h.v. husinr. 47 - parkeerverbod 
voor het plaatsen van container 
- De aanvrager om van vrijdag 29 mei 2020 tot en met dinsdag 2 juni 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Lage Vlier 25 – container op de rijbaan 
- De aanvrager om tussen maandag 25 mei 2020 en vrijdag 12 juni 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Molenheiken t.h.v. 
huisnr. 39 – herstellen van grachtinbuizing in berm – inname deel van de rijbaan 
- De aanvrager om tussen woensdag 20 mei 2020 en vrijdag 12 juni 2020 (1 à 2 opeenvolgende werkdagen 
in deze periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa 
Hidrorio te Brecht, Kleine Kasteeltjesweg (t.h.v. woning Bethovenstraat 20) – sonderen naar aansluiting en 
DWA-putje plaatsen – inname deel van de rijbaan 

30. Tijdelijk politiereglement - opstellen markt - Sint-Lenaarts, Dorpsstraat op 21 mei 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op donderdag 21 mei 2020: 
-        van 06.00 uur tot 08.00 uur het verkeer van voertuigen te verbieden in het gedeelte van de Dorpsstraat 
dat gelegen is tussen de Hoogstraatsebaan tot en met het kruispunt met de Nieuwstraat. 
-        Van 06.00 uur tot 13.00 uur de blauwe zone gelegen aan het plein tegen de Processieweg en 
Nieuwstraat, op te heffen.  
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Artikel 2 
De maatregelen zijn niet van toepassing voor de marktkramers en de dringend opgeroepen hulpdiensten.  
Artikel 3 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16 maart 1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen.  
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

GIS 

31. Adreswijziging Hogebaan - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen besluit, in het kader van een logische en duidelijke 
huisnummering, over te gaan tot volgende adreswijziging: 
Hogebaan 48D, kadasternummer (afd. 5) sectie A 22W, krijgt het adres Hogebaan 50. 
Hogebaan 50, kadasternummer (afd. 5) sectie A 34/02W, krijgt het adres Hogebaan 52. 
Hogebaan 52, kadasternummer (afd. 5) sectie A 34/02P, krijgt het adres Hogebaan 52A. 
Hogebaan 52A, kadasternummer (afd. 5) sectie A 247B, krijgt het adres Hogebaan 52B. 
De adreswijziging gaat in vanaf 1 juli 2020. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst omgeving, de dienst duurzaamheid en milieu 
en de dienst bevolking. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

personeel 

32. Heropstart nieuwe selectieprocedure voor coördinator financiële dienst (A1a-A3a) 

33. Vacantverklaring van 0.5 VE tijdelijke contractuele functie van administratieve medewerker 
financiën (C1-3) 

FINANCIËN 

34. 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 31 700,85 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 2 368,25 
euro. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

35. Bijkomend kohier van de gemeentebelasting op leegstaande woningen/gebouwen - 
aanslagjaar 2019 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het bijkomend kohier van de gemeentebelasting op 
leegstaande woningen/gebouwen goed voor een bedrag van 6000 euro voor het aanslagjaar 2019 en 
verklaart deze ook invorderbaar. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 
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MENS - VRIJE TIJD 

jeugd 

36. Aanstelling hoofdanimatoren speelplein zomervakantie 2020 

37. Aanstelling animatoren speelpleinwerking zomervakantie 2020 

WELZIJN 

38. Kinderopvang tijdens schooluren 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om een overeenkomst af te sluiten met 
kinderopvang De Ferm, voor de inzet van 1 kinderbegeleider voor een periode van 3 weken, 4,5 dag per 
week aan een uurtarief van 23 euro. 

39. Risicoanalyses en draaiboeken van de verschillende vestigingsplaatsen gemeentelijk 
onderwijs 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de n, als ook van het ondertekende protocol 
dat toestemming geeft om de lessen te hervatten vanaf 15 mei 2020 (pilootfase) en maandag 18 mei 2020.  
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan personeelsdienst en de consulent welzijn.  

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL 

40. Tijdelijke aanstelling doorlopende duur (TADD)  

41. Tijdelijke aanstelling doorlopende duur (TADD)  

 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


