
1 

 

VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 

1. Verslag voorgaande zitting 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 26 mei 2020 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Brief bewoner Vogelkerslaan: voetbalveldje Vlierbeslaan: schade (zie bijlage). Nazicht doen ter plaatse 
en in overleg met jeugddienst bekijken wat de mogelijkheden zijn. Antwoord dienst 
patrimonium: Guy Verlinden is ter plaatse geweest om de situatie te bekijken. De situatie is met de 
bewoner besproken, hij stelt voor om ofwel kleinere goals te plaatsen of de goals meer naar het midden te 
plaatsen zodat het speelveld kleiner wordt. Onze dienst stelt voor om ofwel de goals te verplaatsen (lijkt ons 
geen ideale oplossing) of de situatie te behouden. Andere mogelijkheden op lange termijn worden nog met 
de jeugddienst bekeken. Foto's van de situatie werden in bijlage geüpload. CBS: voorlopig zo behouden, 
speelterreinen één voor één bekijken en deze opmerking dan op te nemen. Afstemming tussen 
jeugddienst en sportdienst. 
- Via S. Deckers: Snoeien van krulhazelaar op hoek Bristerstraat en Nollekensweg. CBS: groendienst laten 
nakijken 
- Via Stef Lambrechts: vraag om zand in zandbak school De Sleutelbloem te vervangen wegens kleine 
eikenboompjes in de zandbak. CBS: technische dienst neemt dit op met school. 
- Frans Oomspad en grasveld Dio woningen en fietspad Wemersweg: onderhoud door technische dienst.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

groendienst 

3. Teruggave waarborg kapvergunning Uniondreef 17 

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. 

4. Teruggave waarborg stedenbouwkundige vergunning Hoefijzerdreef 8 lot 2 (SV2017-195) 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het advies van de groendienst met betrekking 
tot de hogervermelde stedenbouwkundige vergunning. 
Aan de financieel directeur van de gemeente wordt opdracht gegeven om de borgsom volledig terug te 
betalen.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de groendienst en de 
aanvrager. 
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5. Curatieve behandeling en bestrijding van de  processierups - Goedkeuring starten procedure 
en lijst uit te nodigen firma's - 2020/011 

Besluit 
Artikel 1 
De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “curatieve behandeling 
en bestrijding van de  processierups.” wordt opgestart. 
Artikel 2 
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking: DIRK VAN DE VELDE BVBA, Het Goor 13 te 2243 Pulle; VAN DE VELDE & 
VAN AERT VOF, Rommersheide F6 te 2960 Brecht; Jan Hassewer, K. Astridlaan 36, te  2920 
Kalmthout; Robert Verbiest, Baan op Sas 2 49 te 2960 Sint-Job-in-'t-Goor; natuurwerk VZW, Campus 
Blairon 714 te 2300 Turnhout; Lauwereys BVBA, Molenheide 80 te 2243  Pulle; Boomverzorging Livens, 
Duivelstraatje 3 te 2960 Brecht. 
Artikel 3 
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 16 juni 2020. 
Artikel 4 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2020, op budgetcode 
6141200/RUIM/0390 (actie/raming A000047/MJP000860). 
Artikel 5 
Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging. 

wegendienst 

6. Werken nutsleidingen - Toelating/Melding 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de uitvoering van volgende werken: 
- Fluvius, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout voor werken t.h.v. Moeshofstraat 3A-5, 2960 Brecht 
volgens dossier DDK\2002677. 
- Fluvius, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout voor werken t.h.v. Bethaniënlei 5, 2960 Brecht volgens 
dossier DGO\19-06648. 
- Fluvius, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout voor werken in de Kerkstraat (P&R De Schakel), 2960 
Brecht volgens dossier 342229. 
- Fluvius, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout voor werken in de Eendrachtstraat, 2960 Brecht volgens 
dossier 327255. 
- Aanvrager, Bethaniëlei 29, 2970 Schilde voor het verharden van een berm t.h.v. Gasthuisstraat 21, 2960 
Brecht volgens dossier AV/123/2020/00311 
 op voorwaarde dat alle vergunningsvoorwaarden van Agentschap Wegen en Verkeer worden 
nageleefd. 

gebouwen 

7. Bouw nieuw technisch centrum - Opmaak zoneringsdossier en explosieveiligheidsdocument 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft haar goedkeuring aan de offerte van O.C.B. v.z.w. uit 
Kontich voor een bedrag van 2.593,27 euro inclusief btw voor de opdracht voor het opmaken van een 
volledig zoneringsdossier met explosieveiligheidsverslag voor de bouw van het nieuw technisch centrum 
voor de dienst infrastructuur van de gemeente Brecht.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de projectverantwoordelijke infrastructuur en de financiële 
dienst. 

8. Ontmoetingscentrum Sint-Lenaarts Van Roey NV - Proces verbaal van definitieve oplevering 
van bouwwerken 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van proces verbaal van definitieve oplevering voor 
het bouwen van een nieuw ontmoetingscentrum te Sint-Lenaarts. 
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Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan dienst gebouwen en de financiële dienst. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen - milieu 

9. Basishemelwaterplan - gemeentebrede visie - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de gemeentebrede visie zoals opgesteld 
voor het ontwerpdocument ‘Visievorming Hemelwaterplan Brecht’ met aandacht voor het waterlopennetwerk 
en de grachtenstelsels op haar grondgebied. 

10. Kapmachtiging - Schotensteenweg ZN - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kapmachtiging verleend door Agentschap 
voor Natuur en Bos voor het uitvoeren van een eindkap van 2 grove dennen en 1 eik op een perceel te 
Brecht, gelegen Schotensteenweg zn, perceel afdeling 1, sectie M, kadasternummers 61B4. 

11. Schrapping risicogrond – Hendrik Schoofsstraat - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen bevestigt dat er thans geen gegevens bekend zijn van vlarebo-
activiteiten die aanwezig zijn of waren op het perceel Hendrik Schoofsstraat, met kadasternummer, afdeling 
3, sectie D, nummers 514W.  
Het perceel zal als risico-grond geschrapt worden uit de gemeentelijke inventaris.  
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de aanvrager. 

omgevingsvergunningen 

12. OMV2020/120 - Omgevingsvergunning - Heiakker 20 - Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek. 
Het openbaar onderzoek wordt georganiseerd van 5 juni tem 6 juli. 

13. OMV2020/145 - Omgevingsvergunning - Vaartkant Links 43 - Openbaar onderzoek 

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

14. OMV2020/147 - Omgevingsvergunning - Sint Lenaartsbaan 1 - 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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15. OMV2020/149 - Omgevingsvergunning - Henxbroek 12A - Openbaar onderzoek 

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

16. OMV2020/159 - Omgevingsvergunning - Lessiusstraat 93 - Openbaar onderzoek 

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

17. OMV2020/187 - Omgevingsvergunning - Van Pulstraat 28 - Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek. 
Het openbaar onderzoek wordt georganiseerd van 03/06/2020 tem 03/07/2020. 

18. OMV2020/91 - Omgevingsvergunning - Ebeslaan 19 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het renoveren en uitbreiden van een 
gekoppelde bebouwing en het slopen van een tuinberging te Ebeslaan 19, 2390 Brecht, kadasternummer 
(afd. 2) sectie L 31 S8, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
-De treurwilg achteraan het perceel mag niet gerooid worden.  
-Bij de nieuwe aanbouw dient de afwatering van het hemelwater opgevangen te worden op het eigen 
perceel. 
-De wachtgevel op de linkse perceelsgrens dient in kwalitatieve en esthetische materialen uitgevoerd 
te worden. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van 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 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: 
-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: 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 
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buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in dat geval wordt aangeraden enkel het 
zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, het grijs water wordt dan rechtstreeks 
aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt: 
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van 10.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (woningen: put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-spoelingen 
gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan) met een noodoverloop naar een 
infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk conform 
de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 4,4 m2 en inhoud van 2.750 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. 
-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 
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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. 

19. OMV2020/72 - Omgevingsvergunning - Schotensteenweg 74 - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor het bouwen van een bijgebouw in 
Schotensteenweg 74 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 73 R3. 

20. OMV2020/6 - Omgevingsvergunning - Brasschaatbaan 10 -  Bijkomend voorwaardelijk gunstig 
advies aan Deputatie ikv wijzigingslus 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft gunstig advies voor rundveebedrijf: hernieuwing na 
verandering door wijziging en uitbreiding van een melkveestal, aanleg van een infiltratiezone en 
steenslagverharding en de plaatsing van een elektriciteitscabine in Brasschaatbaan 10 2960 Brecht te 
Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie A 293 A, (afd. 1) sectie A 296 B, (afd. 1) sectie A 298 G en (afd. 1) 
sectie A 298 H aan COVENS LV gevestigd te Brasschaatbaan 10 te 2960 Brecht, mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden:  
Stedenbouwkundige voorwaarden 
- Indien een omgevingsvergunning verleend wordt voor een uitbreiding van het landbouwbedrijf naar achter 
dienen de stedenbouwkundige voorwaarden opgenomen in het advies van 25 februari 2020 nageleefd te 
worden. Indien een omgevingsvergunning wordt verleend voor een uitbreiding van het landbouwbedrijf links 
van de bestaande bedrijfsgebouwen, dan blijven de stedenbouwkundige voorwaarden van het advies van 25 
februari 2020 gelden, muv de voorwaarde dat de steenslagverharding links van de bestaande en nieuwe 
gedeelte van de stal direct naast de stal aangelegd dient te worden en dat het groenscherm hier links naast 
komt zoals aangegeven op het aangepast inplantingsplan. Deze voorwaarde is dan niet meer van 
toepassing. 
Milieuvoorwaarden 
- mestvocht of vocht van groenvoeders (ook niet de overloop) mag op geen enkele manier indringen in de 
bodem, dus ook niet in beeklopen, grachten, doordringbare bekkens. Voor het overige blijft de voorwaardelijk 
gunstige milieubeoordeling zoals omschreven in het advies van 25/2/2020 behouden. 
- De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
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21. OMV2020/28  - Omgevingsvergunning - Schotensteenweg 9 - Aktename beslissing Deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de beslissing van de Deputatie van 20 mei 
2020. 

omgevingsmeldingen 

22. OMV2020/202 - Omgevingsmelding - Steenweg Withof 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 bouwen van een zwembad inrichting gelegen te 2960 Brecht, Steenweg Withof 6, 
kadasternummer (afd. 1) sectie M 4.  
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. 

23. OMV2020/199 - Omgevingsmelding - Tilburgbaan 29 - Geen aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt geen akte van de omgevingsmelding voor de inrichting 
voor het plaatsen van een ondergrondse propaangastank inrichting gelegen te 2960 Brecht, Tilburgbaan 29, 
kadasternummer (afd. 3) sectie N 691 G aan IMMO BOLCKMANS nv wonende/gevestigd te Vaartdijk 
15/4  te 2960 Brecht. 
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omgevingsvergunningen voor verkavelen 

24. OMVV 2020/10 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Poppelaerstraat 16 - Openbaar 
onderzoek 

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

stedenbouwkundige attesten 

25. SA2020/5 - Stedenbouwkundig attest - Dennenlaan 64 - Ongunstig 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een ongunstig stedenbouwkundig attest afgeleverd voor het bouwen, herbouwen, slopen van een 
woning in Dennenlaan 64 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 65 V20. Aan de vergund geachte 
woning kunnen er instandhoudingswerken uitgevoerd worden. Mogelijk kan er in samenwerking met de 
aanpalende buren een alternatief voorstel uitgewerkt worden. 

26. SA2019/38 - Stedenbouwkundige attest - Mieksebaan zn - Ongunstig 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een ongunstig stedenbouwkundig attest afgeleverd voor het dichtmaken van een vijver voor een 
schapenweide (Akkersche weiden) in Mieksebaan zn te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie B 392 A. 

mobiliteit 

27. 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 15 juni 2020 tot en met vrijdag 10 juli 2020 (aanpassing datum) signalisatie 
aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van AWV te Brecht, kruispunt Klein Veerle – 
Groot Veerle  – frezen en asfalteren 
- De aanvrager om van zaterdag 6 juni 2020 tot en met zondag 7 juni 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Dorpsstraat thv huisnr. 129: plaatsen van 
verhuiswagen en ladderlift op fiets- en voetpad en gedeeltelijk op de rijbaan 
- De aanvrager om van vrijdag 29 mei 2020 tot en  met dinsdag 2 juni 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, R. Van Ostaeyenlaan t.h.v. huisnr. 11 – plaatsen 
van container in de berm en deels op de rijbaan 
- De aanvrager om op maandag 6 juli 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te 
Sint-Job-in-‘t-Goor, Kerklei thv huisnr. 15 – verhuiswagen en ladderlift op fiets- en voetpad 
- De aanvrager om van 29 mei 2020 tot en met 26 juni 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen 
uit te voeren te Brecht, Veldstraat t.h.v. huisnr. 54 : parkeerverbod voor het plaatsen van container 
- De aanvrager om van woensdag 10 juni 2020 tot en met dinsdag 16 juni 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Nollekensweg t.h.v. huisnr. 31 – plaatsen van 
container op het voetpad 
- De aanvrager om van 8 juni 2020 tot en met 28 juni 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen 
uit te voeren voor rekening van Marie-Louise Decat te Brecht, Canadalaan t.h.v. huisnr. 47 – parkeerverbod 
voor camionettes en vrachtwagen inzake renovatiewerken 
- De aanvrager om op zaterdag 30 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 op zaterdag 27 juni 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
te Brecht, Kerklei thv huisnr. 27 - parkeerverbod voor het plaatsen van verhuiswagen 
- De aanvrager om van woensdag 27 mei 2020 tot en met donderdag 28 mei 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Begonialaan 5 – container in de berm en deels op 
de rijbaan 
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- De aanvrager om van 29 mei 2020 tot en met 18 december 2020 (verlenging) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa te Brecht, Felix Pacquéelaan  en Stijn 
Streuvelslaan – wegen- en rioleringswerken – afsluiten van de rijbaan  
- De aanvrager om op zaterdag 30 mei 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
te Brecht, Eikenlei t.h.v. huisnr.83a – parkeerverbod voor verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om van maandag 8 juni 2020 tot en met donderdag 11 juni 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Zandgroefweg 43 – parkeerverbod voor het plaatsen 
van container 
- De aanvrager om op maandag 8 juni 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren  te Sint-Job-in-‘t-Goor, Kerklei 20 - parkeerverbod voor het plaatsen van verhuiswagen 
- De aanvrager om op dinsdag 16 juni 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te 
Brecht, Dorpsstraat 127: parkeerverbod en plaatsen van verhuiswagen en ladderlift op fiets- en voetpad en 
gedeeltelijk op de rijbaan 
- De aanvrager om op 15 juni 2020 (van 06u00 tot 16u00) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen 
uit te voeren te Brecht, Processieweg t.h.v. huisnr.3 - parkeerverbod voor sondering 
- De aanvrager om op donderdag 4 juni 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
voor rekening van E10 Hoeve te Brecht, Kapelstraat t.h.v. huisnr. 8A: inname berm, fietspad en halve rijbaan 
voor het plaatsen van een kraan 
- De aanvrager om van vrijdag 12 juni 2020 tot en met dinsdag 30 juni 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20244875) te Brecht, Kerklei - 
Hoeveweg – aanleg nutsleidingen 
- De aanvrager om van maandag maandag 8 juni 2020 tot en met dinsdag 30 juni signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20267549) te Brecht, 
Bethaniëlei – werken nutsleidingen 

28. Tijdelijk politiereglement - opstellen markt - Sint-Lenaarts, Dorpsstraat op 28 mei 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het besluit van de burgemeester, getroffen op 25 mei 2020 waarbij een tijdelijk politiereglement wordt 
getroffen om op donderdag 28 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 en van 06.00 uur tot 13.00 uur de blauwe zone gelegen aan het plein tegen de Processieweg 
en Nieuwstraat op te heffen, wordt bekrachtigd. 
Artikel 2 
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 3 
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. 

lokale economie en landbouw 

29. Heropstart wekelijkse markten - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van bovenstaande werkwijze voor de wekelijkse 
markten die aangehouden blijft zolang de maatregelen aangaande de markten uit het MB van 15 mei 2020 
gelden. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de consulent lokale economie en landbouw. 
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ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

30. Klachtenbehandeling - Rapport april 2020 

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

31. Dagorde gemeenteraad d.d. 11 juni 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de dagorde van de gemeenteraad d.d. 11 juni 
2020. 

personeel 

32. Kennisname van besluiten algemeen directeur - mei 2020 

33. Aktename van PV van selectieprocedure voor consulent mobiliteit (B1-3) 

34. Aktename van PV van selectieprocedure voor consulent ICT (B1-3) 

35. Aanstelling consulent duurzaamheid 

36. Aanleg werfreserve consulent duurzaamheid (B1-3) 

37. Tijdelijke aanstelling halftijdse administratieve medewerker financiële dienst i.v.v. 
afwezigheid wegens ziekte 

FINANCIËN 

38. 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 663 621,96 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst van de nog terug te betalen waarborgen, naar 
aanleiding van afgehandelde kapvergunningen en/of bouwdossiers, goed voor een bedrag van 1 200 euro. 
Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

39. Aanstelling gerechtsdeurwaarder - Belasting leegstaande gebouwen/woningen en terreinen - 
AR en consoorten 

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

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verschuiving goed:  
budgetverschuiving van actie 43/2140000/0310/Studiekost: opmaak hemelwaterplan ism Aquafin, 
infiltratie,... naar acie 55/2300000/0500/Plaatsing foorkasten voor een bedrag van 6617,64 euro 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken budgethouders en de financiële dienst. 

41. Budgetverschuiving ruimtelijke ontwikkeling 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verschuiving goed: 
budgetverschuiving van actie 47/6144000/0320/Kosten bodembeheerorganisatie (jaarlijkse kosten ivm 
gemeentelijke TOP) naar actie 47/6144000/0329/Monitoren en meten kwaliteit leefomgeving voor een 
bedrag van 420,33 euro.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken budgethouders en de financiële dienst. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

42. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - K. K. 

burgerlijke stand 

43. Concessie begraafplaatsen B.JCC - Besluit 

44. Concessie begraafplaatsen R.MJ - Besluit 

45. Verlenging concessie begraafplaatsen V.G.L - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

cultuur 

46. Toewijzing uitbatingsrecht - Concessie OC 't Centrum 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan de toewijzing van de concessie voor het uitbatingsrecht van 't Centrum in 
Sint-Lenaarts aan Stoffels Luc BV, Kloosterakkerweg 1 te 2960 Sint-Lenaarts. 
Artikel 2 
De goedkeuring van de concessieovereenkomst zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
gemeenteraad op 11 juni 2020. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Stoffels Luc BV. 

jeugd 

47. Aankoop activiteitenboekje als alternatief voor activiteitenaanbod jeugd zomervakantie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt goed om over te gaan tot de bestelling van het 'Zomer 
2020 doe-boek in je buurt' van uitgeverij Stratier & Bestingraphics voor alle Brechtse kinderen tussen de 6 
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en 12 jaar oud.  
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 

WELZIJN 

48. Wonen - goedkeuring onderzoeks-, controle- en vaststellingsbevoegdheden leegstand en 
gemeentebelastingen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen stelt een  administratief medewerker aan om dossiers inzake 
onbewoonbare, ongezonde, bouwvallige, leegstaande vervallen en onafgewerkte woningen en gebouwen op 
te volgen. 
Artikel 2 
Het personeelslid wordt in toepassing van art. 5 van het decreet van 30 mei 2008 aangesteld om fiscale 
onderzoeks- en controleverrichtingen uit te voeren. 

49. 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 2 kinderbegeleiders voor2 woensdagvoormiddagen, nl. 3 juni 2020 
en 10 juni 2020, aan een uurtarief van 23 euro. 

50. Risicoanalyses en draaiboeken van de verschillende vestigingsplaatsen gemeentelijk 
onderwijs - heropstart onderwijs fase 2 - 2 juni 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag 'overleg onderwijs' d.d. 27 mei 
2020. 
Artikel 2  
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ondertekende protocol dat toestemming 
geeft om de lessen te hervatten voor het kleuteronderwijs vanaf 2 juni en voor het lager onderwijs vanaf 5 
juni 2020 en dit op basis van de gedane risicoanalyse en volgens de draaiboeken opgesteld voor de 3 
vestigingen.  
Artikel 3 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de personeelsdienst en de consulent welzijn.  

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL 

51. Tijdelijke aanstelling doorlopende duur (TADD)  

EREDIENSTEN 

52. Kerkraad Sint-Leonardus - Verslag van kerkraad van 7 mei 2020 – Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van Kerkraad Sint-Leonardus van 
7 mei 2020 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Leonardus. 
 

 
Els Eelen Daan De Veuster 
Algemeen Directeur wnd. Eerste schepen 
 


