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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 2 juni 2020 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Projecten: nieuwe verkaveling Leeuwerik fase 2 van de Voorkempen: probleem oprit Klaverheide nr. 8 + 
10: Zie bijlages (beschrijvende nota om het probleem te schetsen + reeds opgemaakte brief). Standpunt 
college graag. Standpunt: punt wordt uitgesteld naar volgende week. Nakijken welk materiaal in de 
plaats komt in het gearceerde deel.   
- Via S. Deckers : Telefoonaansluiting duivenlokaal Sint-Lenaarts - Standpunt: nakijken of gemeente 
werken in de omgeving heeft uitgevoerd.  
- Via S. Deckers : Kind en preventie : versleten vloer in het consultatiebureau van Kind en Preventie in de 
Gasthuisstraat in Brecht centrum - foto's en e-mail in bijlage. - Standpunt: ter plaatse bekijken of er een 
tijdelijke oplossing geboden kan worden in afwachting van een verhuis. 
- Via C. Beyers : Duikers Okay/Hubo. - Standpunt: Er wordt regelmatig tegen de duiker gereden. Brief 
verzenden naar Okay/Hubo dat er signalisatie aangebracht moet worden zodat de duikers meer 
zichtbaar zijn voor passerend verkeer. IN de brief mee opnemen dat het gemeentebestuur mee wil 
nadenken over de optie tot verbreden van de overwelvingen.  
- Via D. De Veuster : Achteraan in het Hertenbos ligt een met dolomiet verhard stuk grond voor de woning 
nr. 5. Dit perceel behoort tot het wegentracé van het Hertenbos, maar het is niet geasfalteerd. De 
aanpalende eigenaar vraagt om dit volledig opnieuw te verharden. Onze wegendienst vindt een beperkte 
herstelling voldoende. Standpunt: stuk mag terug gelijk gelegd worden. (terug dolomiet kappen en 
putten opvullen) 
- nakijken of er reeds een ophoging gebeurde in Dolomiet op Lange Pad (naast de muur) - 
uitkomende op Mudeausstraat. 
- Iepenlaan 2 - loshangende tak - nakijken 
- agendapunten overleg AWV - overlopen vorige punten  + boomaanplantingen fase 2 Ringweg 
(welke afspraken werden er hierover in het verleden gemaakt?) 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

projecten 

3. Plaatsing van berging met luifel op begraafplaats in Sint-Job-in't-Goor - Werfverslag 4 (d.d. 2 
juni 2020) - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van Burgemeester en schepenen neemt akte van werfverslag nr. 4 (d.d. 2 juni 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. 

4. GBS de Schakel - Kerkstraat 1: Nieuwe parking - Werfverslag 1 (d.d. 3 juni 2020)- Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van werfverslag nr. 1 (d.d. 3 juni 2020) van de 
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werfvergadering over het maken van een nieuwe parking naast de gemeentelijke basisschool de Schakel, 
Kerkstraat 1 te 2960 Sint-Lenaarts. 

groendienst 

5. Teruggave waarborg omgevingsvergunning A. Daenslaan 4 lot 2 (OMV2018-236) 

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 dienst groen & leefomgeving 
en de aanvrager. 

wegendienst 

6. Aanbrengen van wegmarkeringen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 
2020/013 

Besluit 
Artikel 1 
Het bestek met nr. 2020/013 en de raming voor de opdracht “Aanbrengen van wegmarkeringen.”, opgesteld 
door de Patrimonium (wegendienst en dienst gebouwen) - Infrastructuur worden goedgekeurd. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De 
raming bedraagt € 77.068,81 excl. btw of € 93.253,26 incl. 21% btw. 
Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
Artikel 3 
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking:- Gebroeders Lasseel, Schraaienstraat 62 te 9810 Nazareth;- MEIRLAEN 
MARKERINGEN BVBA, Krekelstraat 6 te 9810 Nazareth;- Signco, Jozef de Blockstraat 74 te 2830 
Willebroek;- A.B. Eurolines BVBA, Sluis 15 te 9810 Nazareth;- DE GROOTE GASTON NV, Ambachtsweg 
19/21 te 9820 Merelbeke;- Nijs BVBA, Puttestraat 11 te 3272 Messel. 
Artikel 4 
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 30 juni 2020 om 11.00 uur. 
Artikel 5 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2020, op budgetcode 
6103600/RUIM/0200 (actie/raming A000013/MJP000289). 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen - milieu 

7. Brecht bodemproblematiek 2036 - uitvoering onderzoeken Fase I: OBO Zandstraat - aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het 'OBO Voormalige opslagplaats ziftafval 
Zandstraat Brecht' dd 29/04/2020 en afgeleverde bodemattest dd 11/05/2020. 
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8. Schrapping risicogrond – Groot Veerle zn - 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 de percelen, Groot Veerle zn met kadasternummers, afdeling 4, 
sectie E, nummers 192B, 186A2, 180A en 190M  
De percelen zullen als risico-grond geschrapt worden uit de gemeentelijke inventaris.  
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de aanvrager. 

vergunningsregister 

9. GC2020/5 - Vergunningenregister - Schotensteenweg 19A - Opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1  
De veranda, het bijgebouw in de hoek links achteraan op het perceel en de garage centraal achter de 
woning gelegen te Schotensteenweg 19A te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie N 287 F) worden in het 
vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
De woning met aanbouw rechtsachter is regulier vergund en maakt geen deel uit van deze beslissing. 
De overige bijgebouwen op het perceel worden momenteel niet opgenomen in het vergunningenregister, 
omdat hiervan niet werd aangetoond dat ze aanwezig waren op het perceel voor de inwerkingtreding van het 
gewestplan. 
Artikel 2  
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen.  

omgevingsvergunningen 

10. OMV2020/200 - Omgevingsvergunning - Kerkstraat  zn -  Openbaar onderzoek 

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

11. OMV2020/7 - Omgevingsvergunning - Solvijnslaan 6 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het plaatsen van een dakkapel in 
Solvijnslaan 6 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 80 D2, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
- De carport maakt geen deel uit van deze omgevingsvergunning.  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade en 
hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- 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. 

12. OMV2020/41 - Omgevingsvergunning - Steenboklaan 18 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een woning in 
Steenboklaan 18 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 190 W3, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
- De kroonlijsthoogte van de garage in de zijtuinstrook mag maximaal 3m  hoogte bedragen ten 
opzichte van het maaiveld. 
- De zijgevel van de garage op de perceelsgrens dient afgewerkt te worden met een volwaardig 
esthetisch materiaal. 
- Er dient een heraanplant te gebeuren met 3 streekeigen hoogstambomen met plantmaat 16/18 om 
het groene karakter van de omgeving te garanderen. 
- De overige bomen op het perceel dienen behouden te blijven.  
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. 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 4,54 m2 en inhoud van 2.839 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: 
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° 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). 
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Groendienst 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”) 
- 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. 
- Het vellen en ruimen kunnen het hele jaar gebeuren. Er wordt geen schoontijd opgelegd. 
- 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. 

13. OMV2020/46 - Omgevingsvergunning - Fresialaan 14 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor plaatsen van een dakkapel in Fresialaan 
14 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 34 P, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
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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.  
-Waterlopenkaart: Project is gelegen langsheen de bedding van de Lochtenbergsebeek, thans een gracht 
van algemeen belang. Voor publieke grachten is een erfdienstbaarheidszone van 2m van toepassing. 
Er moet minimaal een graszone zijn van 1 meter vanaf de oeverzone voor onderhouds- en ruimingswerken. 
Elke afwijking op het vrijhouden van de werkzone dient voor afwijking voorgelegd te worden aan de 
waterbeheerder (provincie, dienst integraal waterbeleid of gemeente).  
- 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. 

14. OMV2020/92 - Omgevingsvergunning - Kloosterheide 14 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor aanplanten van een groenscherm in  te 
Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie B 111 H, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Een groenscherm zoals uitgetekend in het landschapsintegratieplan van de Hooibeekhoeve, dient 
aangeplant te worden het eerstvolgende plantseizoen na het beëindigen van de in de stedenbouwkundige 
vergunning behandelde werken. De houder van de vergunning dient een borg van 3 euro/m² groenscherm 
dat dient aangeplant te worden te stellen. De waarborg wordt terugbetaald na twee jaar, waarvan de termijn 
ingaat op het ogenblik dat de (her)aanplant aan het bestuur aangemeld is en wanneer na controle blijkt dat 
de (her)aanplant zorgvuldig is uitgevoerd. De opgelegde (her)aanplanting dient uitgevoerd worden het eerst 
volgende plantseizoen na het beëindigen van de in de stedenbouwkundige vergunning behandelde werken 
en binnen de geldigheidstermijn van de afgeleverde stedenbouwkundige vergunning. Indien de opgelegde 
(her)aanplant van het groenscherm niet werd uitgevoerd binnen deze termijn, wordt de aanvrager 
aangetekend in gebreke gesteld om de heraanplant alsnog binnen het eerstvolgende plantseizoen volgend 
op het aangetekend schrijven uit te voeren. Indien de opgelegde heraanplant niet binnen deze periode wordt 
uitgevoerd, dan wordt er een proces-verbaal opgesteld en de waarborg ingehouden.  
- Er mag niet geveld of geruimd worden tijdens de standaard schoontijd van 1 april tot en met 30 juni.  
OF  
Het vellen en ruimen kunnen het hele jaar gebeuren. Er wordt geen schoontijd opgelegd. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
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- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

15. OMV2020/107 - Omgevingsvergunning - Vaartstraat 173 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het schilderen van gevels in Vaartstraat 
173 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie E 3 M2, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
De voorwaarden opgenomen in het advies van het Agentschap Infrastructuur - Wegen en Verkeer dienen 
strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade en 
hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- 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. 

16. OMV2020/121 - Omgevingsvergunning - Sparrenlaan 23 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het slopen van een aanbouw, het 
oprichten van een nieuwe aanbouw en het plaatsen van een raam in de zijgevel te Sparrenlaan 23, 2960 
Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 50 V3, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
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 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). 
-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.  
-Waterlopenkaart: Project is gelegen langsheen een gracht van algemeen belang. De gracht achteraan het 
perceel dient te allen tijde open gehouden te worden.  
Voor publieke grachten is een erfdienstbaarheidszone van 2m van toepassing. Er moet minimaal een 
graszone zijn van 1 meter vanaf de oeverzone voor onderhouds- en ruimingswerken. Elke afwijking op het 
vrijhouden van de werkzone dient voor afwijking voorgelegd te worden aan de waterbeheerder (provincie, 
dienst integraal waterbeleid of gemeente). 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
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de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- 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. 

17. OMV2020/17 - Omgevingsvergunning - Legeheideweg 13 - Aanvullend advies aan deputatie 
nav administratieve lus 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen behoudt het advies van 12 mei 2020. 

18. OMV2020/83 - Omgevingsvergunning - Hoeveweg 10 - Voorwaardelijk gunstig advies  aan 
deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft voorwaardelijk gunstig advies voor de exploitatie van 
een KWO-installatie in Hoeveweg 10, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie B 69 G2 aan Organisatie 
Broeders van Liefde VZW met als contactadres Bethaniënlei 5 te 2960 Brecht mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden: 
- De exploitant moet kunnen garanderen dat de boringen geen impact hebben op de kwaliteit van het 
grondwater. 
- De exploitant dient een gedetailleerde beschrijving en werking van de installatie op te stellen voor de 
locatie Hoeveweg. 
- Om tegemoet te komen aan de bezorgdheden van de bezwaarindieners vragen we aan de exploitant een 
geluidsstudie op te maken waaruit blijkt dat er geen geluidsoverlast naar de omgeving te verwachten is of 
welke maatregelen de exploitant neemt om geluidsoverlast naar de omgeving te voorkomen. 
- de algemene en sectorale milieuvoorwaarden dienen nageleefd te worden.  
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omgevingsmeldingen 

19. OMV2020/209 - Omgevingsmelding - Gasthuisstraat 14 -  Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
bronbemaling inrichting gelegen te 2960 Brecht, Gasthuisstraat 14, kadasternummer (afd. 3) sectie D 574 
W3. 
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.  

20. OMV2020/212 - Omgevingsmelding - Koekoeksdreef 41 -  Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
het plaatsen van een propaangastank bij particuliere woning inrichting gelegen te 2960 Brecht, 
Koekoeksdreef 41, kadasternummer (afd. 1) sectie A 329/2 H.  
Artikel 2  
Er wordt akte genomen voor onbepaalde duur. 
Artikel 3 
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.  
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21. OMV2020/210 - Omgevingsmelding - Nieuwstraat 30 -  Aktename melding beëindiging 
zorgwonen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend voor het beëindigen van 
een zorgwoning voor een perceel gelegen te Nieuwstraat 30, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 
891 W3.  
Artikel 2 
De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de 
meldingsakte.  
Artikel 3 
Als de zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, aangewend zal worden voor de huisvesting van 
meerdere gezinnen of alleenstaanden, is daartoe een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning voor het 
opsplitsen van de woning vereist. Als de zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, terug aangewend 
wordt voor de huisvesting van 1 gezin, dan is dit meldingsplichtig.  

stedenbouwkundige attesten 

22. SA2019/19 - Stedenbouwkundig attest - Hoogstraatsebaan 84 - Deels gunstig, deels 
ongunstig. 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een gunstig  stedenbouwkundig attest afgeleverd voor verbouwen en renoveren van bestaande 
constructies aan de vergund geachte woning (GC2019/53) in Hoogstraatsebaan 84 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 4) sectie B 518 L.  Van de andere aanwezige constructies dient eerst aangetoond te 
worden dat ofwel ze als vergund geacht opgenomen kunnen worden, ofwel dient er hiervoor een 
regularisatievergunning bekomen te worden, vooraleer er een beslissing genomen kan genomen worden 
over deze renovatiewerken. 
- de voorwaarden opgenomen in het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer maken deel uit van het 
stedenbouwkundig attest en dienen strikt nageleefd te worden. 
- de voorwaarden opgenomen in de watertoets maken deel uit van het stedenbouwkundig attest en dienen 
strikt nageleefd te worden 
-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 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 

mobiliteit 

23. Signalisatievergunningen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor het plaatsen van signalisatie op de 
openbare weg aan: 
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- De aanvrager om op vrijdag 12 juni 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
voor rekening van Aquafin nv te Brecht, Hofstraat t.h.v. huisnr. 5 – kader en deksel vernieuwen in de rijbaan 
– inname halve rijbaan 
- De aanvrager om van 3 augustus 2020 tot en met 18 december 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Agnes Mattheeussen te Brecht, 
Gasthuisstraat t.h.v. huisnr. 14 – afsluiten voetpad en parkeerstrook over de breedte van woning nr. 14 voor 
het plaatsen van kraan en materiaalopslag en voor laden en lossen 
- De aanvrager om van maandag 8 juni 2020 tot en met vrijdag 19 juni 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20270017) te Brecht, 
Mieksebaan – aanleg nutsleidingen 
- De aanvrager om van vrijdag 19 juni 2020 tot en met maandag 22 juni 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Molenstraat 7A – parkeerverbod voor het plaatsen 
van container en materiaalopslag 
- De aanvrager om tussen maandag 8 juni 2020 en vrijdag 12 juni 2020 (+/- 2 werkdagen in deze periode) 
signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, 
Hogebaan t.h.v. huisnr. 33 – DWA- en RWA-aansluitingen voorzien -  afsluiten rijbaan met omleiding   
 - De aanvrager om van maandag 15 juni 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Koningsstoel t.h.v. huisnr. 32A: plaatsen van 
container in de berm en deels op de rijbaan 
- De aanvrager om van 15 juni 2020 tot en met 31 augustus 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van gemeente Brecht te Brecht, Kerkstraat t.h.v. 
huisnr. 1 – weg naast de school afsluiten voor werken P&R 
- De aanvrager om van 4 juni 2020 tot en met 15 juni 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen 
uit te voeren voor rekening van gemeente Brecht te Brecht, Kerkstraat t.h.v. huisnr. 1 – weg naast de school 
afsluiten voor werken P&R 
- De aanvrager om tussen vrijdag 5 juni 2020 en woensdag 10 juni 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Kerkstraat t.h.v. 
huisnr. 26 – woning aansluiten op riolering – inname fietspad en halve 
- De aanvrager om van dinsdag 16 juni 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Mr. Castermans te Brecht, Veldstraat t.h.v. 
huisnr. 14 : inname voetpad voor plaatsen stelling inzake dakwerken – parkeerverbod voor kraanwagen van 
huisnr. 12 t.e.m. 16 
- De aanvrager om van 8 juni 2020 tot en met 30 juni 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen 
uit te voeren voor rekening van gemeente Brecht te Brecht, Kerkstraat t.h.v. huisnr. 1 - GBS De Schakel – 
parkeerverbod over 9 parkeervakken vooraan de school, vanaf de voordeur in de richting van de rotonde 

GIS 

24. Adreswijziging (hernummering) - Oostmalsebaan - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen besluit om in het kader van een logische en duidelijke 
nummering over te gaan tot volgende adreswijziging: 
De nieuw te bouwen woning, kadasterperceel 4de afdeling, sectie D nr. 355/2y krijgt het adres 
Oostmalsebaan 42. 
De woning met het adres Oostmalsebaan 42, kadasterperceel 4de afdeling, sectie D nr. 355/2t, krijgt het 
adres Oostmalsebaan 40A. 
Deze beslissing gaat in vanaf 1 augustus 2020. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken, dienst duurzaamheid en 
milieu, dienst integrale veiligheid en mobiliteit en de dienst bevolking. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

25. Bijkomende punten gemeenteraad 

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

26. Ondertekening verwerkingsovereenkomst Tactics 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de ondertekening van de 
verwerkingsovereenkomst met Tactics met schrapping van de door de firma toegevoegde regels inzake 
aansprakelijkheid. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst informatiebeheer en aan de aanvrager. 

personeel 

27. Halftijdse aanstelling als waarnemend consulent omgeving  

28. Verlenging tijdelijke aanstelling als administratieve medewerker dienst Vrije Tijd 

29. Aanpassing aanstelling jobstudent arbeider-schoonmaak bibliotheek 

FINANCIËN 

30. 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 397.627,27 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

31. Budgetverschuiving dienst vrije tijd - Brecht Picknickt 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verschuivingen goed: 

 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken budgethouders en de financiële dienst. 

32. Kennisname besluit financieel directeur 2 juni 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het besluit van de financieel directeur van 2 
juni 2020 betreffende haar afwezigheid van 22/07/2020 tot en met 14/08/2020. 
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MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

33. Aanvraag adressenlijst jeugddienst 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om de gevraagde personenlijst te verstrekken 
aan de gemeentelijke jeugddienst van Brecht voor het doel “het toezenden van een doeboek voor de 
zomervakantie 2020” 
De jeugddienst dient in acht te nemen dat zij de verkregen adresgegevens niet mag doorgeven aan derden, 
dat zij de verkregen gegevens enkel zal gebruiken voor het beoogde doeleinde en dat zij de gegevens 
onmiddellijk zal vernietigen eens het doeleinde is verstreken.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst bevolking voor verdere uitvoering.  

burgerlijke stand 

34. Concessie begraafplaatsen V.d.P.AJ- Besluit 

35. Concessie begraafplaatsen  H.F.  - Besluit 

36. Concessie begraafplaatsen  J.V.  - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

37. Sporthal de Ring : vernieuwen brandalarm + veiligheidsverlichting - Goedkeuring starten 
procedure - 2020/012 

Besluit 
Artikel 1 
De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “Sporthal de Ring : 
vernieuwen brandalarm + veiligheidsverlichting” wordt opgestart. 
Artikel 2 
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking:- Watchguard security, Breadbaan 90 te 2170 Merksem;- STERKENS 
SECURITY, Turnhoutsebaan 116 te 2930 Oostmalle;- BRABEX BVBA, Augustijnslei 150 te 2930 
Brasschaat;- OP SECURITY, Handelslei 31 te 2960 Sint-Job-in’t-Goor;- Van Den Broeck NV, Bredabaan 47 
-49 te 2990 Wuustwezel;- DEJONGH ELECTRICS, Industriezone bosduin, Kwade weide 8 te 2920 
Kalmthout;- ALGEMENE ALARMCENTRALE WOUTERS EN CO BVBA, Turnhoutsebaan 352 te 2970 
Schilde. 
Artikel 3 
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 30 juni 2020 om 11.00 uur. 
Artikel 4 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode 
2210000/MENS/0742 (actie/raming A000022/MJP000361). 

38. Gebruikersreglement OC 't Centrum 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het gebruikersreglement van OC 't 
Centrum. 
Artikel 2 
Dit gebruikersreglement wordt als bijlage bij de concessie OC 't Centrum gevoegd. 
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EREDIENSTEN 

39. Kerkfabriek H. Man Job - Vervanging verwarming  - Goedkeuring lastvoorwaarden 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan lastvoorwaarden opgemaakt voor het 
vervangen van de verwarmingsinstallatie onder volgende voorwaarde: 
- actualisering van de juridische context in functie van de Wet inzake Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 
Artikel 2 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan de kerkfabriek H. Man Job en de dienst financiën. 

40. Toelage - Kerkfabriek H. Man Job - Bergkasten sacristie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de betaling van de factuur van F. Aerts 
bvba voor een bedrag van 9.752,60 euro incl. btw.  
Artikel 2 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan de kerkfabriek Heilige Man Job en de dienst financiën. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


