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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 9 juni 2020 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Via L. Aerts: Graag opkuis plantvakken bomen in Sint-Michielsweg en bestrijding onkruid in trage weg 
tussen Sint-Michielsweg en Nollekensweg. - reeds in orde 
- Via F. Van Looveren: Groenonderhoud Sint-Theobalduskapel - opgenomen in planning 
- Via S. Deckers: onderhoud speelplein Oude Pastorijstraat Overbroek. Wanneer staat dit op de planning? - 
opnemen in de planning 
- Via E. Peeters: Camperplaatsen op parking gemeentehuis: deze ochtend stonden er 5 campers, die elk 2 
parkeerplaatsen innamen, het trok op niets ... Voorstel om enkel in  weekend (2) camperplaatsen toe te 
staan, zodat deze maandagochtend weg zijn. 
  + kunnen wij op die parking laten handhaven door politie? 
- Via K. Janssens: Wat campers betreft: Idem voor parking aan de Vaartlaan in Sint-Job. Moeten wij eigenlijk 
campers toelaten op die parkings? Er zijn toch campings genoeg. Ze nemen idd meestal 2 plaatsen in per 
voertuig, parkeerplaatsen die eigenlijk bedoeld zijn voor bezoekers GC en GH, buurtbewoners en/of 
bezoekers aan winkels.  Daarenboven laten ze vaak nog heel wat afval achter. Mijn persoonlijke visie: niet 
meer toelaten dat campers op die parkings staan.  
standpunt: 
1) aanmaak bord met andere campings op het grondgebied van Brecht (dienst toerisme) 
2) Opmaak van een tijdelijk politiereglement. Er mogen er maar 2 tegelijkertijd staan. Vraag aan 
politie om hierop te handhaven.  
Vanaf 2021: opmaak van een nieuwe visie rond campingsplaatsen in het centrum.  
- Via S. Deckers: Paaltje Bergsebaan op voetpad - opnemen in de planning 
- Via S. Deckers: opgave aanwezigheid processierupsen: Veldstraat en Ploegsdijk - wordt opgenomen op 
de lijst 
- Via dienst Infrastructuur: Planning onderhoud groen Werminval (zie bijlage) 
- Via D. De Veuster: Te bespreken: al dan niet verlengen fietspad voor kleuters P&R De Schakel. - 
standpunt: kan opgelost worden met een degelijk verharding, zodat het pad fysiek zichtbaar is. 
Hiervoor kan prijs gevraagd worden. Dit mag meegedeeld worden aan projectverantwoordelijke 
infrastructuur en consulent mobiliteit en integrale veiligheid. 
- Via D. De Veuster: Te bespreken: weg- en rioleringswerken Eendrachtstraat. - kwestie van overwelving 
(uit het dossier halen van wegenwerken halen. Op termijn door wegendienst laten uitvoeren tegen 
redelijk, maar realistische prijs - op voorhand betaald. Het kan niet toegelaten worden dat de 
gebruikers de overwelving zelf zullen uitvoeren) + opmaak gebruiksovereenkomst om zeker te zijn 
dat ze een stuk zullen onderhouden. 
- P&R hoek Lessiusstraat en Ringweg - nagaan of dit overgedragen is aan de gemeente bij consulent 
mobiliteit. Indien dit van de gemeente is, moet het opgenomen worden in de planning van het 
groenonderhoud. 
- Fietsenstalling sleutelbloem - middelen worden voorzien via aanpassing MJP - contact tussen 
teamverantwoordelijke patrimonium en de directie van de school + aanvraag omgevingsvergunning? 
- materiaal voor verenigingen op kamp: alpinotentjes + dranghekken - wc wagen van de gemeente 
wordt niet uitgeleend. De wc-wagen van parkhappening wordt wel uitgeleend. Parkhapppening 
spreekt dit rechtstreeks over met vereniging. Vervoer naar kampplaats wordt niet geregeld door 
gemeente.  
 

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen van dinsdag 16 juni 2020 
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Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

groendienst 

3. Kapvergunning domein De Merel (Schippersdreef 7) 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
5 berken achter het Merelhuisje in functie van het archeologisch onderzoek. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de dienst groen & leefomgeving. 

4. Teruggave waarborg stedenbouwkundige vergunning Zagerijstraat 9 (SV2015-152) 

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 de tweede helft van de 
borgsom terug te betalen.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de dienst groen & leefomgeving 
en de aanvrager. 

gebouwen 

5. Aankoop airconditioningssystemen administratief centrum Sint-Job-in't-Goor - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de aankoop van de 
airconditioningssystemen bij Van Opstal Klimaattechniek, Sint-Lenaartseweg 162, 2990 Loenhout voor een 
bedrag van € 23 853,00 exclusief btw. 
Artikel 2 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen - milieu 

6. Milieumisdrijf - Korhoendreef zn - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het milieumisdrijf.  

7. Milieumisdrijf - Leeuwerk 6A - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het milieumisdrijf. 
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vergunningsregister 

8. GC2020/2 - Vergunningenregister - Nieuwstraat 2 en 2A - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De woning met aanbouwen tot op een diepte van bij benadering 33m en de handelsfunctie gelegen 
Nieuwstraat 2 en Nieuwstraat 2A te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 900 L) worden in het 
vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en het departement Omgeving. 

9. GC2020/11 - Vergunningenregister - Cambeenbos laan A - Opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Het bijgebouw links achteraan op het perceel zoals omschreven op het fiche met schattingsinformatie 
gelegen te Cambeenbos laan A 5 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 8 Z3) wordt in het 
vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

10. GC2019/74 - Vergunningenregister - Heiken 6 - Deels opname, deels geen opname 

Besluit 
Artikel 1 
De woning met aanbouwen tot op een diepte van 17m en het bakstenen gedeelte van de garage gelegen 
Heiken 6 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 884 L3) worden in het vergunningenregister 
opgenomen als geacht vergund. De houten aanbouw aan de garage op de rechter perceelsgrens wordt niet 
in vergunningenregister opgenomen als vergund geacht. Hiervoor dient er bijkomend bewijsmateriaal 
aangeleverd worden. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan COGA en aan Agentschap Ruimte Vlaanderen. 

omgevingsvergunningen 

11. OMV2020/167 - Omgevingsvergunning - Vaartstraat 209 - Openbaar onderzoek 

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

12. OMV2020/168 - Omgevingsvergunning - Bevrijdingsstraat 2 - Openbaar onderzoek 

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

13. OMV2020/189 - Omgevingsvergunning - Brugstraat 190 en Hendrik Consciencelaan 37 - 
Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek. 
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14. OMV2020/38 - Omgevingsvergunning - Industrielaan 6 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van magazijnen met 
bijhorende burelen en het aanleggen van verharding. in Industrielaan 6 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) 
sectie D 745 P aan RIBA - BEHEER NV met als contactadres Industrielaan 6 te 2960 Brecht en de 
aanvrager, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- De 18 parkeerplaatsen mogen niet uitgevoerd worden in de zone voor mogelijk ontsluiting van de 
Energielaan conform de voorschriften van RUP De Ring en dienen verplaatst te worden naar een andere 
locatie op het perceel. 
- Langsheen de rechter perceelsgrens dient een beperkte groenzone over een breedte van 2m voorzien 
worden zoals in het rood aangeduid op het inplantingsplan) 
- Minimaal 1 parkeerplaats moet vergroot worden naar een parkeerplaats voor mindervaliden van minimaal 
3m breed en 6m diep 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Brandweer dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen:  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-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 2x 10.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (bedrijfsgebouwen; put, pomp en aftappunten voor bedrijfstoepassingen, , 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. 81,80 m2 en 51.125 l (12x ZENO248(115)BD, samen 100 m2 en 57.720 l). 
Deze installatie maakt het insijpelen van het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de 
Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Voorwaarden debiet nooduitlaat bij grote aangesloten oppervlakte aan daken en/of verharding: Het 
doorvoerdebiet bedraagt minimaal 10l/s en het ledigingsdebiet bedraagt maximaal 20 l/s.ha vanaf 2500 m2 
aangesloten verharding tot 40 l/s.ha bij verhardingen vanaf 5000 m2, door middel van een knijpleiding, 
wervelventiel of pomp. 
Deze installatie maakt het mogelijk dat een buffervolume langzaam vol loopt, in de grond sijpelt en slechts 
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). 
-Grachten: Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
-Verharding & ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
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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’. 
°opmerking 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 
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 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. 
- 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. 
- Een groenscherm zoals aangeduid op het inplantingsplan 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. 
- 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 
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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. OMV2020/123 - Omgevingsvergunning - Molenheiken 36 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het slopen van een bijgebouw in 
Molenheiken 36 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 840 B, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
-Na sloping dient het terrein vrijgemaakt te worden van inert afbraakmateriaal en in zijn 
oorspronkelijke toestand te worden hersteld.  
-De bouwheer dient erover te waken dat het nieuw te bouwen bijgebouw voldoet aan alle bepalingen 
en voorwaarden vermeld in het Vrijstellingenbesluit. 
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.  
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: 
=>Bij het werken aan (oude) constructies of het kappen van bomen dient men na te gaan vóór de werken 
beginnen of vleermuizen aanwezig zijn.  Als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen, dient u contact op 
te nemen met ANB.  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- 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. OMV2020/127 - Omgevingsvergunning - Korenbloemdreef 28 en 30 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van 2 woning op loten 1 en 
2 in Korenbloemdreef 28 en 30 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 23 D11, mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden: 
- Voor lot 1 dient er een heraanplant te gebeuren met 4 streekeigen hoogstambomen met plantmaat 16/18. 
- De 3 inlandse eiken op lot 2 mogen gerooid worden. Het is verboden om de overblijvende inlandse eiken te 
kandelaberen, te kandeleren of tot op de stam terug te snoeien. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Dienst Wegen dienen strikt nageleefd te worden en 
maken integraal deel uit van dit advies. 
 Er dient (per lot) rekening gehouden te worden met volgende voorwaarden: 
- De overwelving moet in het verlengde van de oprit worden aangelegd. 
- De overwelving mag maximaal 5m breed zijn. 
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- 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 de Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
Lot 1 : zonder bomen 
Lot 2 : De 3 inlandse eiken, aangeduid op het ingediend plan kunnen gerooid worden. 
2 eiken bevinden zich midden in de bouwzone, de 3 rechts achteraan op het perceel is in slechte conditie.  
De overige bomen dienen behouden te blijven, eveneens volgens ingediend plan.  
Het is verboden de overblijvende inlandse eiken te kandelaberen, kandeleren of tot op de stam terug te 
snoeien.  
De groendienst legt een heraanplant op van 4 streekeigen hoogstambomen met plantmaat 16/18, voor lot 1. 
(dwz een stamomtrek van 16 tot 18 cm gemeten op 1m boven het maaiveld.) 
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: 
-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 per woning 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: per woning een infiltratiezone (conform het 
plan) met een minimale wandoppervlakte van 2;54 m2 en inhoud van 1.586,5 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. 
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-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.  
- 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. 
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17. OMV2020/137 - Omgevingsvergunning - Koekoeksdreef 41 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor verbouwen en regulariseren van een 
woning in Koekoeksdreef 41 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie A 329/2 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. 
- 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. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 

18. OMV2020/94 - Omgevingsvergunning - Venusstraat 14 - Wijzigingslus 

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

omgevingsmeldingen 

19. OMV2020/211 - Omgevingsmelding - Nieuwstraat 30 - Geen aktename melding zorgwonen 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen neemt geen akte van de melding ingediend voor het starten van 
een zorgwoning  voor een perceel gelegen te Nieuwstraat 30, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 
891 W3. 

20. OMV2020/219 - Omgevingsmelding - Toekomstlaan 13 - Geen aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt geen akte van de omgevingsmelding met als voorwerp 
'het plaatsen van een bronbemaling' op een perceel gelegen te 2960 Brecht, Toekomstlaan 13, 
kadasternummer (afd. 5) sectie A 94 H8. 
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omgevingsvergunningen voor verkavelen 

21. OMVV2019/10 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Rommersheide F 4 - Afleveren attest 

Besluit 
Artikel 1 
Aan notariaat Bracke, Eikenlei 1, 2960 Brecht wordt een attest afgeleverd waarin het college van 
burgemeester en schepenen verklaart dat de verkavelaar m.b.t. de verkaveling gelegen te Rommersheide F 
4  te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie A 330 W2 waarvoor vergunning werd verleend op 16/7/2019 
met kenmerk omgevingsloket OMV_2019036938 en gemeentelijk dossiernummer OMVV2019/10 aan alle in 
de verkavelingsvergunning opgelegde voorwaarden heeft voldaan en dat de percelen welke van deze 
verkaveling deel uitmaken als bouwgrond mogen verkocht worden. 

mobiliteit 

22. 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 donderdag 25 juni 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020 (van 7.30u tot 17.00u) 
signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Unit-T te Brecht, 
Oostmalsebaan t.h.v. nr. 68 – snoeiwerken – afsluiten fietspad 
- De aanvrager om op donderdag 11 juni 2020 (gedurende enkele uren) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Beukenlei t.h.v. huisnr. 53 : gedeeltelijke inname 
fietspad door betonmixer 
- De aanvrager om van dinsdag 9 juni 2020 tot en met woensdag 10 juni 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa ov te Brecht, Kerkstraat t.h.v. huisnr. 
28: herstelling/ onderhoud waternet – inname berm, fietspad en deel van de rijbaan 
- De aanvrager om op donderdag 11 juni 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
te Brecht, Handelslei t.h.v. huisnrs. 26 t.e.m. 34 – parkeerverbod voor plaatsen van chapewagen 
- De aanvrager om van maandag 15 juni 2020 tot en met vrijdag 10 juli 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Koekoeksdreef 25 – container in de berm en deels 
op de rijbaan 
- De aanvrager om op maandag 22 juni 2020 (van 7u tot 12u) 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 op dinsdag 16 juni 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te 
Brecht, Handelslei t.h.v. huisnrs. 26 t.e.m. 34 – parkeerverbod voor plaatsen van chapewagen 
- De aanvrager om op donderdag 18 juni 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
te Brecht, Schoolstraat/ Vaartstraat thv huisnr. 26 – parkeerverbod in de Schoolstraat en plaatsen van 
ladderlift op voet- en fietspad in de Vaartstraat 
- De aanvrager om van woensdag 17 juni 2020 tot en met vrijdag 10 juli 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Handelslei t.h.v. huisnr. 28 – parkeerverbod voor 
vrachtwagens inzake leveringen 
- De aanvrager om tussen maandag 22 juni 2020 en vrijdag 10 juli 2020 (+/- 4 werkdagen in deze periode) 
signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20271728) te 
Brecht, Kerkstraat t.h.v. De Schakel – aanleg leidingen voor Fluvius – afsluiten voetgangersstrook en 
fietspad 
- De aanvrager om op woensdag 1 juli 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
voor rekening van Pipda te Brecht, Kerkstraat t.h.v. huisnr. 1 – maken van koppelput in voetpad 
 - De aanvrager om van maandag 6 juli 2020 tot en met woensdag 8 juli 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Tilburgbaan t.h.v. huisrn. 109A : parkeerverbod en 
afsluiten rijbaan voor het verwijderen van bomen 
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ORGANISATIE EN PERSONEEL 

ICT 

23. Aankoop laptops voor thuiswerk in functie van Coronavirus en aankoop software Awingu 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om nog bijkomend 5 laptops aan te kopen en de 
software Awingu voor één jaar te bestellen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de financiële dienst. 

personeel 

24. Heropstart nieuwe selectieprocedure voor consulent ICT (B1-3) 

25. Vacantverklaring van 0,5 VE arbeider-schoonmaak (E1-3) 

26. Verlenging wervingsperiode voor coördinator financiële dienst (A1a-A3a) 

27. Verlenging werfreserve technisch medewerker schoonmaak (C1 - 3) 

28. Verlenging werfreserve consulent publieks- en projectwerking bibliotheek (B1 - 3) 

29. Aanstelling VT administratieve medewerker onthaal - dienst Vrije tijd (C1-3) 

30. Doorverwijzing naar federale medische dienst 

31. Ontslag wegens medisch overmacht  

32. Diensten met betrekking tot een sociaal secretariaat: weddeberekening en geautomatiseerd 
personeelsbeheerssysteem - Goedkeuring gunning - 2019/015 

FINANCIËN 

33. 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 201 357,03 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 2 651,76 
euro. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

34. Budgetverschuiving vorming onderwijs 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verschuiving goed: 
budgetverschuiving van 78/6143000/0112/vorming gemeente en OCMW naar 49/6143000/0800/vorming 
onderwijs (gemeentelijke basisscholen) voor een bedrag van 4500 euro.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken budgethouders en de financiële dienst. 
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35. Budgetverschuiving bibliotheek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verschuiving goed: 
budgetverschuiving aan van A000074/6141000/0703/Bibliotheek: auteurslezingen, ... - 
catering naar A000074/6145300/0703/Bibliotheek: vergoedingen voor artiesten en Sabam, auteurslezingen, 
... voor een bedrag van 1800 euro. Dit voor de jaren 2020 tot en met 2025. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken budgethouders en de financiële dienst. 

36. Aanstelling gerechtsdeurwaarder gemeentelijke administratieve sanctie procedure 
stilstaan/parkeren - BK 

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. 

37. Aanstelling gerechtsdeurwaarder gemeentelijke administratieve sanctie procedure 
stilstaan/parkeren - HJPH 

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. 

38. Aanstelling gerechtsdeurwaarder gemeentelijke administratieve sanctie procedure 
stilstaan/parkeren - VDEC 

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. 

39. Aanstelling gerechtsdeurwaarder gemeentelijke administratieve sanctie procedure 
stilstaan/parkeren - VDBJ 

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. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

40. Aanvraag personenlijst "Go! Daltonschool in 't Groen" - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om de gevraagde personenlijst te verstrekken 
aan Go! Daltonschool in 't Groen te Sint-Lenaarts. 
De Go! Daltonschool in 't Groen te Sint-Lenaarts dient in acht te nemen dat zij de verkregen adresgegevens 
niet mogen doorgeven aan derden, de gegevens enkel zullen gebruiken voor het aangevraagde doeleinde 
en de gegevens onmiddellijk zullen vernietigen eens het doeleinde is verstreken.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst burgerzaken voor verdere uitvoering.  
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41. Aanvraag personenlijst Leonardusschool Sint-Lenaarts - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om de gevraagde personenlijst te verstrekken 
aan de Leonardussschool te Sint-Lenaarts. 
De Leonardusschool te Sint-Lenaarts dient in acht te nemen dat zij de verkregen adresgegevens niet mogen 
doorgeven aan derden, de gegevens enkel zullen gebruiken voor het aangevraagde doeleinde en de 
gegevens onmiddellijk zullen vernietigen eens het doeleinde is verstreken.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst burgerzaken voor verdere uitvoering.  

burgerlijke stand 

42. Verlenging concessie begraafplaatsen VDJ-VLC - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

erfgoed 

43. Archeologienota ID 15109 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de archeologienota met identificatienummer 
15109 en onderwerp Vooronderzoek Brecht Schippersdreef. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst erfgoed voor verdere verwerking. 

jeugd 

44. Wijziging CBS/2020/932: Aanstelling Hoofdanimatoren Speelplein Zomervakantie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de nieuwe verdeling van de hoofdanimatoren, zoals 
geadviseerd door de jeugddienst, goed te keuren. 

45. Wijziging CBS/2020/976: Aanstelling animatoren speelpleinwerking zomer 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om voorgestelde kandidaten extra aan te werven zoals 
voorgesteld door de jeugddienst. 

WELZIJN 

46. 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 voor 2 woensdagvoormiddagen, nl. 17 juni 
2020 en 24 juni 2020, aan een uurtarief van 23 euro. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


