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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 16 mei 2020 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Dienst mobiliteit: De fietsenstalling aan sporthal De Ring ligt langs de rijbaan. Turnkring Esthetica heeft met 
schepen van sport en sportdienst besproken om de fietsenstalling anders te laten inrichten omwille van de 
onveiligheid. Na bezoek ter plaatse van wegendienst en mobiliteit wordt het voorstel gedaan om de 
mindervalidenparking links van de ingang weg te nemen (er blijven aan de sporthal nog 2 
mindervalidenparkeerplaatsen over) en daar een fietsenstalling te voorzien met het huidig materiaal. De 
rekken kunnen gedraaid worden zodat fietsers niet meer aan de kant van de rijbaan hun fiets moeten 
nemen. De weggenomen mindervalidenparking willen we verplaatsen naar de parking naast de voetbal, 
deze parkeerplaats is reeds breed genoeg, hier moet enkel een blauwe schildering en verkeersbord 
geplaatst worden. Standpunt: voorstel wordt gevolgd. 
- Dienst mobiliteit: Na bezoek ter plaatse met wegendienst en AWV werd besloten om vooraan op het 
betonnen verhoogd gedeelte (komende van het Molenheiken) een betonnen sokkel te gieten van 80bx80h. 
Hierop zal een pijl naar links aangebracht worden met flikkerlichtjes op de paal om te wijzen op het gevaar. 
Aangezien dit buiten de rooilijn van AWV valt zal de wegendienst de werken kunnen uitvoeren. Bijkomend 
kan op het wegdek een 150m voor het kruispunt nog een omgekeerde driehoek aangebracht worden om 
automobilisten te verwittigen van het naderen van het kruispunt. AWV gaat een stopstreep aanbrengen op 
het kruispunt en het dubbelrichtingsfietspad beter aanduiden. Standpunt: voorstel wordt gevolgd. 
- Via L. Aerts: container voor De Zevenspong (zie bijlage). Standpunt: mag opgenomen worden in de 
planning 
- Via dienst Patrimonium: Klachten over lawaaihinder aan de brug ter hoogte van de Brugstraat – Handelslei 
in Sint-Job: net voor de aanloop naar de brug liggen klinkers waar een kleine verzakking is vastgesteld. Dit 
zorgt voor lawaaihinder doordat het verkeer telkens in die verzakking stuitert. Na overleg met de heer 
Bobbaers van Vlaamse Waterweg is er een overeenkomst met de gemeente Brecht voor het herstellen van 
de verzakking. De aanloop met klinkers zal worden vervangen door asfalt. De kosten voor deze werken zijn 
verdeeld: Het leggen van de asfalt zal voor rekening zijn van de Vlaamse Waterweg. De gemeente neemt 
het opbreken van de klinkers voor haar rekening gezien een deel van de klinkers ook eigendom is van de 
gemeente. Standpunt: opnemen in planning in augustus, aangezien dit stuk een week afgesloten 
wordt. Informeren of Vlaamse Waterweg nog werken aan brug plant, zodat dit op elkaar afgestemd 
kan worden.  
- Hoek Koningsstoel - E. Van Notenlaan: herstellen zitbank + parkeerplaats  
- Geplande werken toiletten Sint Lenaarts: kunnen deze werken uitgevoerd worden tijdens de 
schoolvakantie? In principe wordt dit deze zomer afgewerkt.  
- Toiletten kleuter Brecht - de norm is 1 toilet/15 kleuters: Is het mogelijk om in elk kleuterklasje een toilet 
te creëren en in instapklasje een tweede toilet? De norm van Agodi wordt nog door wnd. directeur 
bezorgd. Zijn er nog andere opties?  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 
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projecten 

3. Plaatsing van berging met luifel op begraafplaats in Sint-Job-in't-Goor - Werfverslag 5 (d.d. 8 
juni 2020) - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van Burgemeester en schepenen neemt akte van werfverslag nr. 5 (d.d. 8 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. Plaatsing van berging met luifel op begraafplaats in Sint-Job-in't-Goor - Werfverslag 6 (d.d. 15 
juni 2020) - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van Burgemeester en schepenen neemt akte van werfverslag nr. 6 (d.d. 15 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. 
Artikel 2 
Het college van Burgemeester en schepenen geeft haar goedkeuring voor het extra meerwerk rioolwerken 
straataansluiting voor een bedrag van 7.586,70 euro inclusief btw.  
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de projectverantwoordelijke infrastructuur en de financiële 
dienst. 

5. Plaatsing van berging met luifel op begraafplaats in Sint-Job-in't-Goor - Vorderingsstaat 1 - 
Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van Burgemeester en schepenen neemt akte van vordering nr. 1 voor de uitgevoerde werken 
voor 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; en dit voor een bedrag van 16.881,92 euro inclusief btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de projectverantwoordelijke infrastructuur en de financiële 
dienst. 

6. Project wijk "Leeuwerik" - VMSW - Verslag werfvergadering 29 mei 2020 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de werfvergadering van 29 mei 
2020 aangaande de weg- en rioleringswerken m.b.t. het project wijk "Leeuwerik". 

7. Project wijk "Leeuwerik" - VMSW - Verslag werfvergadering -  12 juni 2020 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de werfvergadering van 12 juni 
2020 aangaande de weg- en rioleringswerken m.b.t. het project wijk "Leeuwerik". 

8. GBS de Schakel - Kerkstraat 1: Nieuwe parking - Werfverslag 2 (d.d. 18 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 
werfvergadering over het maken van een nieuwe parking naast de gemeentelijke basisschool de Schakel, 
Kerkstraat 1 te 2960 Sint-Lenaarts. 
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groendienst 

9. Curatieve behandeling en bestrijding van de  processierups. - Goedkeuring gunning - 
2020/011 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 19 juni 2020, opgesteld door de 
Groendienst. 
Artikel 2 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3 
De opdracht “curatieve behandeling en bestrijding van de  processierups.” wordt gegund aan de economisch 
meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde natuurwerk VZW, Campus Blairon 714 te 2300 
Turnhout, tegen het nagerekende offertebedrag van € 38.500,00 excl. btw of € 46.585,00 incl. 21% btw. 
Artikel 4 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2020/011. 
Artikel 5 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2020, op budgetcode 
6141200/RUIM/0390 (actie/raming A000047/MJP000860). 

gebouwen 

10. Herstelling en afstellen van de lift - Gasthuisstraat 42 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte voor de herstelling en het afstellen van de lift in 
Gasthuisstraat 42 goed. 
Er kan een bestelbon worden opgemaakt voor de firma Otis nv, Stationsstraat 34, 1702 Groot-Bijgaarden 
voor een bedrag van 7 634,34 euro incl. btw. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

vergunningsregister 

11. GC2020/12 - Vergunningenregister - Zandstraat 87 - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De woning zoals ze voorkomt op de luchtfoto van 1969 gelegen te Zandstraat 87 te Brecht, kadasternummer 
(afd. 5) sectie B 206 K2) 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. 

12. GC2020/13 - Vergunningenregister - Peter Benoitlaan 6 - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De woning en het bijgebouw (tot een diepte van 11,5m) zoals omschreven op het fiche met 
schattingsinformatie en de luchtfoto van 1970 gelegen te  Peter Benoitlaan 6 te Brecht, kadasternummer 
(afd. 5) sectie A 146 V) worden in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
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omgevingsvergunningen 

13. OMV2020/171 - Omgevingsvergunning - Theo Coertjenslaan zn - Openbaar onderzoek 

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

14. OMV2020/193 - Omgevingsvergunning - Gramyelaan 15 - Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek. 
Het openbaar onderzoek wordt georganiseerd van 24/06/2020 tem 24/07/2020. 

15. OMV2020/80 - Omgevingsvergunning - Gemeenschapslaan 12 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het uitbreiden van een bestaande 
woning te Gemeenschapslaan 12, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 65 X12, mits voldaan 
wordt aan volgende voorwaarden: 
- Er dient 67,50m² minder verharding aangelegd te worden. 
-De bestaande aanbouw rechts in de bouwvrije zijtuinstrook maakt geen deel uit van deze 
vergunning. 
- Het niet bebouwde gedeelte van het perceel dient aangelegd te worden met hoogstammig groen, het 
bestaande moet bewaard worden. Het groen moet aangebracht worden langs alle zijden van het perceel, 
min de nodige toegangen. Slechts 10% van de perceelsoppervlakte mag ingenomen worden voor het 
aanleggen van grasperken, speelruimten, tennisvelden e.d.  
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: 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering bij bestaande woningen: Aangezien de 
betreffende bouwaanvraag zich situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op 
een zuiveringsinstallatie (centraal gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw 
reglementair te worden aangesloten op de bestaande riolering (als dat nog niet zou zijn uitgevoerd). 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Vrijstelling hemelwaterput 
• 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 2;04 m2 en inhoud van 1.275 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 
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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).   
- 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. 

16. OMV2020/102 - Omgevingsvergunning - Hogebaan 91 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het uitbreiden van de woning in 
Hogebaan 91 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 36 P, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden:  
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.  
-Rioleringsaansluiting: Voor bestaande gebouwen in gerioleerd gebied is er een aansluitverplichting: 
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. Hierbij dient rekening gehouden te worden het de afkoppelingsplicht van hemelwater op de 
reguliere afvalwaterafvoer.  
- 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 
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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.  

17. OMV2020/115 - Omgevingsvergunning - Schotensteenweg 158D - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het slopen van een tuinberging en 
bouwen van een nieuwe tuinberging in Schotensteenweg 158D 2960 Brecht te Brecht, kadasternummer 
(afd. 1) sectie M 58 W, 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.  
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 van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt: 
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van 5.000 l / max. 10.000 l voorzien 
van nuttig hergebruik (put, pomp en aftappunt voor huishoudelijke buitentoepassingen: kraan voor kuiswater 
en beregening van de tuin) 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 2,99 m2 en inhoud van 1.868 liter. Deze installatie maakt het insijpelen van 
het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Grachten: Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
-Verharding & ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
materiaalgebruik voor de verhardingen. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen bij voorkeur 
aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag om 
maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken.  
Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van 
toepassing. Enkele voorbeelden materialen waar het water naast of door de verharding de grond in kan: 
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
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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).   
Stedenbouwkundige voorwaarden 
- Er mag geen overlast veroorzaakt worden in de tuinzones van de omliggende percelen. Er mag geen 
zelfstandige activiteit in het bijgebouw uitgevoerd worden. Er mag geen maatschappelijke zetel van een 
bedrijf in het bijgebouw gevestigd worden. 
- Het niet bebouwde gedeelte van het perceel dient aangelegd te worden met hoogstammig groen, het 
bestaande moet bewaard worden. Het groen moet aangebracht worden langs alle zijden van het perceel, 
min de nodige toegangen. Slechts 10% van de perceelsoppervlakte mag ingenomen worden voor het 
aanleggen van grasperken, speelruimten, tennisvelden e.d. 
- 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.  
Milieuvoorwaarden 
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 
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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. 

18. OMV2020/119 - Omgevingsvergunning - Dennenlaan 37 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het rooien van twee hoogstambomen in 
Dennenlaan 37 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 65 B21, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. Het advies en d evoorwaarden worden als volgt samengevat: Het perceel is 
gelegen in woongebied en heeft een oppervlakte van 819 m².Beide bomen, berk en esdoorn staan op de 
perceelgrens en verhinderen het plaatsen van een omheining. De groendienst legt een heraanplant op van 1 
streekeigen hoogstamboom met plantmaat 16/18 (dwz een stamomtrek van 16 tot 18 cm gemeten op een 
hoogte van 1 m boven het maaiveld). Zie Veldwetboek Hoofdstuk V voor bepalingen m.b.t. afstand tot 
aanpalende eigendommen ed. 
- 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.  
- 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 (indien van toepassing). 
- 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. 
- Bescherming nesten en rustplaatsen: algemene maatregel: Ongeacht de gemeentelijk afwijking wordt 
toegekend in onderhavig besluit zijn alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen 
beschermd in het Vlaamse Gewest op basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. De bescherming heeft 
onder meer betrekking op de nesten van deze vogelsoorten (art 14 Soortenbesluit). Bij het uitvoeren van 
werken in de periode 1 maart tot 1 juli moet men er zich - vóór men overgaat tot de uitvoering van de werken 
- van vergewissen dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of vernield 
worden.  
Kortom, in geval kapvergunning wordt verleend mag er nooit gekapt worden als er zich broednesten in de te 
kappen bomen bevinden. 
Bij het werken aan (oude) constructies of het kappen van bomen dient men na te gaan vóór de werken 
beginnen of vleermuizen aanwezig zijn.  
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Als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen, dient u contact op te nemen met het Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB). 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- 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. 
Voor het verwijderen van asbest golfplaten dient aan de wetgeving rond slopen van asbest voldaan te worden. 
Wanneer de asbestbevattende delen in slechte staat zijn of moeilijk te verwijderen zijn, moeten deze door een 
aannemer verwijderd worden. Zijn de asbestplaten in goede staat (vezels zitten stevig vast..) mag men deze 
zelf verwijderen, mits het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen (beschermde kledij, bevochtigen van 
de platen, het asbest niet breken, ...). Bij vragen, onduidelijkheden, ... kan contact opgenomen worden met 
OVAM https://ovam.be/omgaan-met-asbest. 

19. OMV2020/132 - Omgevingsvergunning - Eikenlei 58 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het slopen van een woning en 
verschillende bijgebouwen in Eikenlei 58 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 1 G22 aan Reno-Art 
Projects BVBA gevestigd te Beukenlei 22/1 te 2960 Brecht, 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. 
-Deze vergunning omvat niet het rooien van bomen. Voor het rooien van bomen met een omtrek van 
meer dan 0,50m op 1m hoogte gemeten, dient een kaptoelating of een omgevingsvergunning 
aangevraagd te worden. 
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.  
=>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. 

20. OMV2020/134 - Omgevingsvergunning - Van De Reydtlaan 31 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het aanbouwen van een veranda te 
Van De Reydtlaan 31, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 78 N, mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden: 
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 - Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- 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. 

21. OMV2020/151 - Omgevingsvergunning - Thomas Van der Vekenlaan 8 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het schilderen van een voorgevel bij een 
vrijstaande woning in Thomas Van der Vekenlaan 8 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 48 L2, mits 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
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.  
-Rioleringsaansluiting: Voor bestaande gebouwen in gerioleerd gebied is er een aansluitverplichting: 
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. Hierbij dient rekening gehouden te worden het de afkoppelingsplicht van hemelwater op de 
reguliere afvalwaterafvoer.  
- 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. 
- 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. 

22. OMV2020/183 - Omgevingsvergunning - Van De Reydtlaan 42 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor verbouwen en uitbreiden van een 
vrijstaande eengezinswoning en wijzigen van verhardingen in Van De Reydtlaan 42 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 1) sectie M 78 M2, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
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. 
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-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.  
-WATER: uit te voeren maatregelen: 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (woning: put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-spoelingen 
gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan beregening) met een noodoverloop naar 
een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk 
conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
De hemelwaterafvoer van het bijgebouw dient mee te worden aangesloten op de regenwaterput. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 3,89 m2 en inhoud van 2.433 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 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 gracht 
dient te allen tijde open gehouden te worden. 
-Grachten: Eventuele bestaande private 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’. 
°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.  
-OPPERVLAKTEWATER: Bronbemaling en 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 
lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer of via een infiltratiesysteem.  
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). 
-NATUUR: Bij het werken aan (oude) constructies, sloopwerken 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 het Agentschap voor Natuur en Bos. 
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-BOUWKUNDIGE ASPECTEN: Duurzaamheid, rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen, 
hernieuwbare energie, duurzame materiaalkeuzes, groendaken, hemelwaterrecuperatie, duurzaam 
waterverbruik en waterveilig wonen worden weloverwogen toegepast bij het project.   
- 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. 

23. OMV2020/110 - Omgevingsvergunning - Tilburgbaan zn  - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor het bouwen van een paardenstalling 
en aanleggen van verhardingen in Tilburgbaan zn 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie N 680 G. 

24. OMV2020/30 - Omgevingsvergunning - Henxbroek zn - Deels vergunning/deels weigering 

Besluit 
Artikel 1 
§1 Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning voor plaatsen en exploiteren van 
een grondwaterwinning met een opgepompt debiet van meer dan 720 m³/dag in Henxbroek zn te Brecht, 
kadasternummer (afd. 4) sectie B 10 B aan FRANCKEN LV gevestigd te Kalmthoutse Steenweg 271 te 2990 
Wuustwezel. 
§2 Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor plaatsen en exploiteren van een 
grondwaterwinning met een opgepompt debiet van maximaal 720 m³/dag en 8.400 m³/jaar in Henxbroek zn 
te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie B 10 B aan dhr. Stef Francken namens FRANCKEN LV gevestigd 
te Kalmthoutse Steenweg 271 te 2990 Wuustwezel, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Vlaamse Milieumaatschappij dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
 -De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
Binnen de bedrijfsvoering dient onderzocht te worden of een mogelijke grotere opslag bij de 
hemelwaterinstallatie het gebruik van grondwater alsnog kan beperken. Er dient meer hemelwater ingezet te 
worden voor de beregening van het akkerland, door het gebruik van sproeiwagens met hemelwater 
- 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 
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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. 
Milieuvoorwaarden 
Bijzondere voorwaarden: 
- Ingebruikneming/buitendienststelling grondwaterwinning: Aan de hand van een voorgeschreven 
meldingsformulier moeten elke ingebruikneming of buitendienststelling van een grondwaterwinning gemeld 
worden aan de Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst, zie 
http://www.heffingen.be/formulieren.  
- Grondwaterwinningen en buitendienststellingen: 
* Wanneer de exploitant een grondwaterwinning of een boorgat of een ander onderdeel hiervan, buiten 
dienst stelt, moet hij de ontsluiting van de watervoerende laag afdekken om verontreiniging of waterverlies te 
voorkomen. De exploitant deelt deze buitengebruikstelling mee aan de afdeling Water van de Vlaamse 
Milieumaatschappij 
* De exploitant is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning of een onderdeel hiervan, op te 
vullen wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. In voorkomend 
geval legt de exploitant het werkplan voor deze opvulling ter goedkeuring voor aan de afdeling Water van de 
Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst. 

- De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.  

25. OMV2020/128 - Omgevingsvergunning - Vaartstraat 103 -  Deels geweigerd en deels vergund 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een weigering voor het verbouwen en uitbreiden van 
een vrijstaande ééngezinswoning te Vaartstraat 103, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 364 H. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het slopen van een aangebouwde 
tuinberging met bijhorende verharding en het slopen van een vrijstaande carport te Vaartstraat 103, 
2960 Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 364 H, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
-Het verbouwen en uitbreiden van de eengezinswoning maakt geen deel uit van deze vergunning. 
-De bestaande verharding dient vooraan aan de oprit aangepast te worden zodat er slechts 1 toegang 
van max 4,5 meter breedte overblijft. Ter hoogte van de perceelsgrens, dient, behoudens de toegang, 
een structurele niet overrijdbare scheiding aangebracht te worden door de aangelande. 
-De voorwaarden opgenomen in het advies van 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. 
- 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. 
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omgevingsvergunningen voor verkavelen 

26. OMVV 2020/2 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Vaartlaan 59 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden voor 2 loten voor halfopen bebouwing in Vaartlaan 59 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 
34 L8 en (afd. 5) sectie A 34 K8 aan GEO-EX BVBA gevestigd te Keikenstraat 16 te 2400 Mol mits voldaan 
wordt aan volgende voorwaarden: 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Pidpa Riolering dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Pidpa drinkwater dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Eandis System Operator dienen strikt nageleefd te worden 
en maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in de watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit 
van dit advies.  
WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen: Naleving waterrichtlijnen : 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden 
-Gemeenteraadsbesluit 11 juni 2015 houdende reglement voor aanleg rioleringsinfrastructuur in 
ontwikkelingen 
-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 http://www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen).  
MILIEUBEOORDELING BOUWKUNDIGE ASPECTEN 
-Duurzaamheid: Rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen, hernieuwbare energie, duurzame 
materiaalkeuzes, groendaken, hemelwaterrecuperatie, duurzaam waterverbruik, overstromingsveilig wonen 
etc worden weloverwogen toegepast bij het project. 
-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.   
De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
- alle nutsleidingen, waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, t.v. distributie en telefoon, of 
eventuele aanpassingen aan reeds bestaande nutsleidingen nodig voor de realisatie van deze verkaveling 
zijn volledig ten laste van de verkavelaar. 
- De verkavelaar heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de 
distributienetbeheerder Iveka voor elektriciteit en aardgas, inzake distributie van elektriciteit en gas naar en 
in verkavelingen strikt na te leven. Kopie van deze reglementen wordt in bijlage toegevoegd. Deze teksten 
zijn eveneens raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via www.iveka.be. 
- De bestaande bebouwing dient te worden gesloopt. Deze verkavelingsvergunning omvat de 
stedenbouwkundige vergunning voor de sloop. 
- Naleving volgende richtlijnen : 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden 
-Gemeenteraadsbesluit 11 juni 2015 houdende reglement voor aanleg rioleringsinfrastructuur in 
ontwikkelingen 
-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 http://www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen). 
- Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden.  
-  Het kappen van bomen op de loten i.f.v. bebouwing dient opgenomen te worden in de aanvraag voor 
omgevingsvergunning voor de bebouwing. 
- de in rood gewijzigde verkavelingsvoorschriften dienen toegepast te worden. 
- bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
-  Op het verkavelingsplan werden geen wijzigingen van het terreinprofiel opgenomen. Deze 
verkavelingsvergunning omvat dan ook geen stedenbouwkundige vergunning voor het wijzigen van het 
terreinprofiel. 
- wanneer voor een lot van de verkaveling is overgegaan tot registratie van de verkoop, de verhuring voor 
meer dan negen jaar, of de vestiging van erfpacht of opstalrecht wordt aan de gemeente een attest 
overgemaakt met het lotnummer, de datum van dergelijke registratie en naam en adres van de koper, 
huurder, houder van opstalrecht of erfpacht.  
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- de percelen kunnen niet als bouwgrond verkocht worden en er zullen geen bouwvergunningen verleend 
worden alvorens aan deze voorwaarden voldaan is. 

27. OMVV 2020/3 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - De Renlaan - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden voor 2 loten voor open bebouwing in De Renlaan  te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 142 
K5 aan Grovadi Comm.V gevestigd te Schotensteenweg 76A te 2960 Brecht mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden: 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Pidpa drinkwater dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van PROXIMUS dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Eandis System Operator 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: Naleving waterrichtlijnen : 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden 
-Gemeenteraadsbesluit 11 juni 2015 houdende reglement voor aanleg rioleringsinfrastructuur in 
ontwikkelingen 
-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 http://www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen).  
MILIEUBEOORDELING BOUWKUNDIGE ASPECTEN 
-Duurzaamheid: Rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen, hernieuwbare energie, duurzame 
materiaalkeuzes, groendaken, hemelwaterrecuperatie, duurzaam waterverbruik, overstromingsveilig wonen 
etc worden weloverwogen toegepast bij het project. 
-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. 
- alle nutsleidingen, waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, t.v. distributie en telefoon, of 
eventuele aanpassingen aan reeds bestaande nutsleidingen nodig voor de realisatie van deze verkaveling 
zijn volledig ten laste van de verkavelaar. 
- De verkavelaar heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de 
distributienetbeheerder Iveka voor elektriciteit en aardgas, inzake distributie van elektriciteit en gas naar en 
in verkavelingen strikt na te leven. Kopie van deze reglementen wordt in bijlage toegevoegd. Deze teksten 
zijn eveneens raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via www.iveka.be. 
- de passende signalisatie bij hydranten op de waterleiding dient door de verkavelaar geplaatst worden. Voor 
meer informatie kan er contact opgenomen worden met de Brandweer op het nummer 03/313.97.11. 
- Naleving volgende richtlijnen : 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden 
-Gemeenteraadsbesluit 11 juni 2015 houdende reglement voor aanleg rioleringsinfrastructuur in 
ontwikkelingen 
-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 http://www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen). 
- Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden.  
- Het kappen van bomen op de loten i.f.v. bebouwing dient opgenomen te worden in de stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag voor de bebouwing. 
- de ingediende voorschriften worden vervangen door de voorschriften van het RUP Herziening Dorpsassen 
Sint-Job Noord en Zuid. 
- bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Op het verkavelingsplan werden geen wijzigingen van het terreinprofiel opgenomen. Deze 
verkavelingsvergunning omvat dan ook geen stedenbouwkundige vergunning voor het wijzigen van het 
terreinprofiel. 
- wanneer voor een lot van de verkaveling is overgegaan tot registratie van de verkoop, de verhuring voor 
meer dan negen jaar, of de vestiging van erfpacht of opstalrecht wordt aan de gemeente een attest 
overgemaakt met het lotnummer, de datum van dergelijke registratie en naam en adres van de koper, 
huurder, houder van opstalrecht of erfpacht.  
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- de percelen kunnen niet als bouwgrond verkocht worden en er zullen geen bouwvergunningen verleend 
worden alvorens aan deze voorwaarden voldaan is. 

28. OMVV2019/21 - Omgevingsvergunningen voor verkavelen - Bristerstraat-Lessiusstraat zn - 
Afleveren attest 

Besluit 
Artikel 1 
Aan notariaat Vermander & Dewitte, Gemeentepark 17, 2990 Wuustwezel wordt een attest afgeleverd 
waarin het college van burgemeester en schepenen verklaart dat de verkavelaar m.b.t. de verkaveling 
gelegen te Bristerstraat-Lessiusstraat zn kadastraal gekend als (afd. 3) sectie D 67 R, waarvoor vergunning 
verleend werd op 21/01/2020 met kenmerk omgevingsloket OMV_2019109296 en gemeentelijk 
dossiernummer OMVV2019/21 aan alle in de verkavelingsvergunning opgelegde voorwaarden heeft voldaan 
en dat de percelen welke van deze verkaveling deel uitmaken als bouwgrond mogen verkocht worden. 

overdrachten 

29. OMV2020/194 - Melding van overdracht - Pullemansstraat 8+ - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding van overdracht voor een 
geitenhouderij, inrichting gelegen Pullemansstraat 8+ te 2960 Brecht, van een vergunning op de kadastrale 
percelen (afd. 3) sectie D 99 B en (afd.3) sectie D 9 9M. 
Artikel 2 
De vergunningstermijn loopt tot 25 mei 2030.  
Artikel 3 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
Bijzondere voorwaarden: 
- De exploitant mag, ter afwijking van artikel 5.53.2.2 Vlarem II, de grondwaterwinningsput gebruiken als 
peilbuis. 

30. OMV2020/216 - Melding van overdracht - Sint Lenaartsbaan zn - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding van overdracht voor een 
grondwaterwinning, inrichting gelegen Sint Lenaartsbaan zn te 2960 Brecht, van een vergunning op naam 
van BOOMKWEKERIJ PETER OOMS BV wonende/gevestigd te Henxbroekweg 9 te 2960 Brecht op het 
kadastraal perceel (afd. 3) sectie C 151 H  
Artikel 2  
De vergunningstermijn heeft een termijn van onbepaalde duur.   
Artikel 3 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
bijzondere voorwaarden: 
- In afwijking van art. 5.53.2.2 Vlarem II dient de exploitant m.b.t. de grondwaterwinning geen peilbuis te 
plaatsen. 
- In functie van ondergrondse gasopslag zijn verticale boringen dieper dan 100 meter onder de zeespiegel 
niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Fluxys Belgium, c/o Infoworks, Kunstlaan 31, 1040 
Brussel of infoworks@fluxys.com. 
- Ingebruikneming/buitendienststelling grondwaterwinning: Aan de hand van een voorgeschreven 
meldingsformulier moeten elke ingebruikneming of buitendienststelling van een grondwaterwinning gemeld 
worden aan de Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst, zie 
http://www.heffingen.be/formulieren. 
- Grondwaterwinningen en buitendienststellingen: 
* Wanneer de exploitant een grondwaterwinning of een boorgat of een ander onderdeel hiervan, buiten 
dienst stelt, moet hij de ontsluiting van de watervoerende laag afdekken om verontreiniging of waterverlies te 
voorkomen. De exploitant deelt deze buitengebruikstelling mee aan de afdeling Water van de Vlaamse 
Milieumaatschappij 
* De exploitant is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning of een onderdeel hiervan, op te 
vullen wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. In voorkomend 
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geval legt de exploitant het werkplan voor deze opvulling ter goedkeuring voor aan de afdeling Water van de 
Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst.  

duurzame ontwikkeling 

31. Aanpassen openbare verlichting conform het masterplan: schilderen verlichtingspalen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte van Fluvius goed voor het schilderen van 229 
steunpalen voor een totaalbedrag van 5 038 euro (btw excl.). 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Fluvius, de dienst duurzame ontwikkeling en de 
financieel directeur. 

32. Deelname scholen Operatie Proper: Sint-Michielsschool en De ZevenSprong 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het actieplan en de rapportering van Sint-Michielsschool 
en de 7Sprong goed en voorziet een beloning van 975 euro die later teruggevorderd wordt bij Mooimakers.  
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte dat de gemeente Brecht 250 euro ontvangt van 
Mooimakers indien het actieplan voltooid, geëvalueerd is.  

mobiliteit 

33. Signalisatievergunningen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor het plaatsen van signalisatie op de 
openbare weg aan: 
- De aanvrager om op zaterdag 20 juni 2020 (tussen 13u00 en 15u30) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Gemeenteplaats – parkeerverbod over 4 
parkeerplaatsen aan de kant van Van Ballaert voor plaatsen vrachtwagens voor huwelijk 
- De aanvrager om op dinsdag 30 juni 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te 
Brecht, Dorpsstraat 65 – parkeerverbod over 17m voor het plaatsen van een kraan inzake reiniging 
mazoutketel 
- De aanvrager om van 17 juni 2020 tot en met 10 juli 2020 (verlenging) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Sint Willebrordusstraat thv huisnr. 9 - parkeerverbod 
voor plaatsen van container en camionette aannemers inzake verbouwingen   
- De aanvrager om op dinsdag 7 juli 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te 
Brecht, Ebeslaan 1A – plaatsen van verhuiswagen en ladderlift op voetpad en deels op de rijbaan 
- De aanvrager om op zaterdag 11 juli 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te 
Brecht, Kerkhofstraat van huisnrs. 41 t.e.m. 45 – parkeerverbod voor verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om van vrijdag 10 juli 2020 tot en met maandag 13 juli 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Staf Larochelaan t.h.v. huisnrs. 13 - 15: plaatsen 
van container in de berm en deels op de rijbaan 
- De aanvrager om op zaterdag 4 juli 2020 (van 11u00 tot 14u00) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Schoolplein – parkeerverbod achter het oude 
gemeentehuis voor 6 ceremoniewagens voor een huwelijk 
- De aanvrager om op zaterdag 11 juli 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te 
Brecht,  Bosschaertlaan 32 – plaatsen van verhuiswagen en ladderlift op de rijbaan 
- De aanvrager om tussen donderdag 18 juni 2020 en vrijdag 26 juni 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Molenheiken t.h.v. 
huisnr. 14 – plaatsen van betonnen overstortmuur in gracht – inname halve rijbaan 
- De aanvrager om van 3 augustus 2020 tot en met 31 december 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Vos - Vloemans te Brecht, Processieweg 
t.h.v. huisnr. 3 – afsluiten voetpad voor plaatsen van kraan en materiaalopslag 
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- De aanvrager om van 3 augustus 2020 tot en met 31 december 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Vos - Vloemans te Brecht, Processieweg 
t.h.v. huisnr. 3 – afsluiten voetpad voor plaatsen van kraan en materiaalopslag 
- De aanvrager om van woensdag 1 juli 2020 tot en met woensdag 8 juli 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: gemeente Brecht te Brecht, Korte 
Nieuwstraat, Edith Cavellaan – overlagingswerken – rijbaan afgesloten 
- De aanvrager om van dinsdag 23 juni 2020 tot en met dinsdag 30 juni 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Zandgroefweg 43 – parkeerverbod voor het plaatsen 
van container 
- De aanvrager om tussen 25 juni 2020 en 14 augustus 2020 (1 dag binnen deze periode) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa – uitvoeren van grondmechanische 
proeven: plaatsen peilbuis en  infiltratieproeven te Brecht, Houtstraat 71 + 65 (achterkant, op privéterrein) en 
Koningsstoel 3 + 59 - inname deel van de rijbaan – beurtelings verkeer 
- De aanvrager om van 23 juni 2020 tot en met 18 september 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Sint-Job-in-‘t-Goor, Brugstraat t.h.v. huisnrs. 149-151-153 – 
afsluiten voetgangersstrook voor het plaatsen van silo, materiaalopslag en voor laden en lossen 
- De aanvrager om van woensdag 24 juni 2020 tot en met woensdag 1 juli 2020 (van 9u00 tot 15u00) 
signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Brugstraat thv huisnr. 114 – 
plaatsen van vrachtwagen en ladderlift op voet- en fietspad inzake dakwerken 

34. Tijdelijk politiereglement - Sint-Jorisgilde - afsluiten parking Sportveldlaan op 28 juni 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zondag 28 juni 2020 vanaf 07.00 uur tot 22.00 
uur parkeerverbod in te voeren op de parking aan de voetbal in de Sportveldlaan.  
Artikel 2  
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen.  
Artikel 3 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16/03/1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen.  
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

35. Individueel bezoldigd personenvervoer - Victor Scheynen - Vergunning 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist dat de exploitant: 
Scheynen, Victor 
Exploitatieadres(sen): Houtstraat 128, 2960 Brecht, 
Maatschappelijke zetel: Houtstraat 128, 2960 Brecht 
Ondernemingsnummer: 0687404752 
onder de voorwaarden van de hierboven wettelijke bepalingen wordt gemachtigd om: 
- van 28/06/2020 tot en met 27/06/2025 een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer te 
exploiteren op het grondgebied van het Vlaams Gewest; 
- 1 voertuig in te zetten met het identificatienummer 432. 
De exploitant betaald voor deze vergunning een gemeentelijke retributie, vermeld in artikel 6 van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel 
bezoldigd personenvervoer. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Victor Scheynen en de dienst mobiliteit. 

36. Parking station Noorderkempen - Aktename bespreking van 9 juni 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag, plan en toelichtingsnota van de 
bespreking met een delegatie van NMBS op 9 juni 2020. 
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lokale economie en landbouw 

37. Toelating afwijking wekelijkse rustdag n.a.v. coronacrisis 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist bovenstaande afwijkingen op de wekelijkse rustdag toe 
te staan voor de gehele gemeente Brecht. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de consulent lokale economie en landbouw en de 
aanvragers. 

wonen 

38. Activiteitenverslag 2019 IVLW WEBB - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de evaluatienota van Wonen Vlaanderen en 
het financieel verslag voor werkingsjaar 2019 van IVLW WEBB. 
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de projectcoördinatie bij Igean Dienstverlening en aan de 
financieel directeur. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

personeel 

39. Vacantverklaring van 0,5 VE administratieve medewerker onthaal (C1-3) 

40. Arbeidswegongeval dd. 28 augustus 2019 - Beslissing genezing - Herziening 

41. Goedkeuring hitteplan voor gemeentepersoneel 

FINANCIËN 

42. 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 351 202,14 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 3 590,80 
euro. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

43. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters G.V., G.L., V.G.T. 

burgerlijke stand 

44. Concessie begraafplaatsen V.HR - Besluit 
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45. Verlenging concessie begraafplaatsen PJ - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

cultuur 

46. Extra voorstelling schoolprogrammatie - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de kost voor de voorstelling Peter en de wolfski van € 
3.050,00 (excl. btw en vervoerskosten) goed. 
Artikel 2. 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de dienst Vrije Tijd. 

jeugd 

47. Speelpleinwerking Zomer 2020 - Aanstelling poetsfirma 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft haar goedkeuring aan de prijsofferte van Cleaning 
Professionals uit Brasschaat voor het poetsen van de speelpleinwerking voor de ganse zomerperiode tot 28 
augustus 2020 voor een regiebedrag van 31,00 euro/uur, exclusief btw. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen geeft haar goedkeuring aan de prijsofferte van Cleaning 
Professionals uit Brasschaat voor het poetsen van de kamplocaties voor de periode 6 tot en met 17 juli 2020 
voor een regiebedrag van 31,00 euro/uur exclusief btw. 

WELZIJN 

48. Octopusgemeente 2020 - 2021 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorstel om de lidgelden voor de 
Octopusscholen op het grondgebied van Brecht ook voor het volgende schooljaar 2020-2021 te betalen en 
besluit hiervoor een bedrag van 931,70 euro vrij te maken op het ARK 6142100. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst welzijn, de dienst mobiliteit en de dienst 
financiën.  

49. Uitbetaling sociale medische en pedagogische toelage - deel 1 - 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de uitbetaling van de sociale medische 
en pedagogische toelagen 2020 (deel 1).  
Artikel 2 
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de dienst welzijn en de dienst financiën. 

50. Verdeling gemeentelijke subsidies aan verenigingen voor ouderen - werkjaar 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met bovenstaande verdeling en geeft opdracht 
aan de financieel directeur om deze subsidies uit te betalen.  
Artikel 2 
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de dienst welzijn, de financieel directeur en de 
ouderenadviesraad Brecht. 
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GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL 

51. Aanvraag verlof tijdelijke andere opdracht (TAO) - 20 lestijden 

52. Aanvraag verlof verminderde prestaties (VVP) - 4 lestijden 

53. Aanvraag deeltijdse afwezigheid voor persoonlijke aangelegenheden (AVP) - 5 lestijden 

54. Aanvraag voltijdse afwezigheid voor persoonlijke aangelegenheden (AVP) 

55. Aanvraag deeltijdse afwezigheid zorgkrediet (zorg kind tot en met 12 jaar) - 4 lestijden 

56. Aanvraag deeltijdse afwezigheid zorgkrediet (zorg kind tot en met 12 jaar) - 7/36 lestijden 

57. Aanvraag deeltijdse afwezigheid zorgkrediet (zorg kind tot en met 12 jaar) - 4 lestijden 

58. Aanvraag halftijdse afwezigheid zorgkrediet (zorg kind tot en met 12 jaar) - 12 lestijden 

59. Aanvraag deeltijdse afwezigheid loopbaanonderbreking (zorg kind tot en met 12 jaar) - 4 
lestijden 

60. Aanvraag deeltijdse afwezigheid loopbaanonderbreking (zorg kind tot en met 12 jaar) - 4 
lestijden 

61. Aanvraag gedeeltelijke afwezigheid loopbaanonderbreking (medische bijstand kind) - 4 
lestijden 

62. Aanvraag halftijdse afwezigheid loopbaanonderbreking (medische bijstand) - 12 lestijden 

63. Aanvraag halftijdse afwezigheid loopbaanonderbreking (medische bijstand) - 12 lestijden 

64. Verlenging deeltijdse afwezigheid loopbaanonderbreking (ouderschapsverlof) - 4 lestijden 

65. Verlenging deeltijdse afwezigheid loopbaanonderbreking (ouderschapsverlof) - 4 lestijden 

 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


