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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 30 juni 2020 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Leonardusschool (brief): poetsdag 26 augustus 2020. Graag afvalcontainer (liefst een paar dagen vroeger - 
zie bijlage). - Opnemen in de planning 
- Via L. Aerts: Waar is het kleine witte bankje (kunstwerk) naar toe, dat opgesteld stond bij de vijver in het 
gemeentepark? Nazicht doen 
- Nazicht toestand toegangsweg Kajakclub 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

projecten 

3. GBS de Schakel - Kerkstraat 1: Nieuwe parking - Extra Verrekening 05+06: Extra uitgraven 
sleuven voor nutsmaatschappijen en afvoeren van betonpuin 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan verrekening 05: Uitgraven, dempen en 
verdichten van sleuven voor nutsmaatschappijen door aannemer Adams uit Merksplas voor een bedrag van 
3.582,43 euro inclusief btw; extra werken uitgevoerd aan de nieuwe parking naast de gemeentelijke 
basisschool de Schakel, Kerkstraat 1 te 2960 Sint-Lenaarts. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan verrekening 06: Extra opbraak en 
afvoer van betonverhardingen door aannemer Adams uit Merksplas voor een bedrag van 2.543,18 euro 
inclusief btw; extra werken uitgevoerd aan de nieuwe parking naast de gemeentelijke basisschool de 
Schakel, Kerkstraat 1 te 2960 Sint-Lenaarts. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de projectverantwoordelijke infrastructuur en de financiële 
dienst. 

4. GBS de Schakel - Kerkstraat 1: Nieuwe parking - Werfverslag 4 (d.d. 2 juli 2020) - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van werfverslag nr. 4 (d.d. 2 juli 2020) van de 
werfvergadering over het maken van een nieuwe parking naast de gemeentelijke basisschool de Schakel, 
Kerkstraat 1 te 2960 Sint-Lenaarts. 

5. GBS de Schakel - Kerkstraat 1: Nieuwe parking - Vordering 1. 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neem akte van vordering nr. 1 voor de uitgevoerde werken aan 
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de nieuwe parking naast de gemeentelijke basisschool de Schakel, Kerkstraat 1 te 2960 Sint-Lenaarts door 
aannemer Adams uit Merksplas; en dit voor een bedrag van 21.794,93 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 -  26 juni 2020 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de werfvergadering van 26 juni 
2020 aangaande de weg- en rioleringswerken m.b.t. het project wijk "Leeuwerik". 

groendienst 

7. Kapvergunning Station Noorderkempen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
3 inlandse eiken mits heraanplant van 3 streekeigen hoogstambomen met plantmaat 
16/18.                             
De kaptoelating is slechts uitvoerbaar na ontvangst van de waarborg in het kader van de opgelegde 
heraanplant. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 

8. Kapvergunning Boschaertlaan 5 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
1 berk zonder heraanplant.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 

9. Kapvergunning Spechtendreef 42 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
6 dennen mits heraanplant van 2 met streekeigen hoogstambomen van plantmaat 16/18 (16-18 cm 
stamomtrek op borsthoogte). 
De kaptoelating is slechts uitvoerbaar na ontvangst van de waarborg in het kader van de opgelegde 
heraanplant. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 

10. Kapvergunning Staf Larochelaan 31 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
2 bomen zonder heraanplant. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 
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11. Kapvergunning Boschaertlaan 33 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
1 zonder heraanplant. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 

12. Teruggave waarborg stedenbouwkundige vergunning Ringlaan 14 A (SV2015-223) 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het advies van de dienst groen & leefomgeving 
met betrekking tot de hogervermelde stedenbouwkundige vergunning. 
Aan de financieel directeur van de gemeente wordt opdracht gegeven om de borgsom volledig terug te 
betalen.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de dienst groen & leefomgeving 
en de aanvrager. 

13. Teruggave waarborg stedenbouwkundige vergunning Hoefijzerdreef 8 lot 2 (SV2017-195) - 
Rechtzetting CBS/2020/1117 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen trekt de beslissing van 2 juni 2020 (CBS/2020/1117) in en 
vervangt deze door huidige beslissing, omwille van een foutief vermeld bedrag.  
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het advies van de groendienst met betrekking 
tot de hogervermelde stedenbouwkundige vergunning. 
Aan de financieel directeur van de gemeente wordt opdracht gegeven om de borgsom volledig terug te 
betalen.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de groendienst en de 
aanvrager. 

14. Aankoop perkplanten 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om perkplanten aan te kopen bij Kristus Koning, 
Bethaniënlei 5 te 2960 Brecht, voor de prijs van € 8 493,65. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de financieel directeur, de dienst groen en leefomgeving en 
Kristus Koning, Bethaniënlei 5 te 2960 Brecht. 

wegendienst 

15. Werken nutsleidingen - Toelating/Melding 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de uitvoering van volgende werken: 
- Fluvius, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout voor werken t.h.v. Guldensporenlei 16, 2960 Brecht 
volgens dossier DGO\20-02997. 
- Fluvius, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout voor werken t.h.v. Kerkhofstraat 105, 2960 Brecht volgens 
dossier FVH\1904141. 
- Fluvius, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout voor werken in de Achille Couvreurlaan, 2960 Brecht 
volgens dossier 3342212. 
- Fluvius, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout voor werken in de Luyckstraat, 2960 Brecht volgens 
dossier 341662. 
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gebouwen 

16. Werken Parochiezaal Overbroek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de gunning van de werken aan diverse 
aannemers zoals voorgesteld door de verenigingen van Overbroek. 
Artikel 2 
De uitgave voor de subsidies van 40.000 euro is voorzien op 74/6640000/0739. Voor de meerkosten van 
10.780,90 euro wordt een budgetverschuiving uitgevoerd van  29/2211000/0742 Luifel petanquebanen 
Overbroek en Sint-Job naar 74/6640000/0739 infrastructuursubsidies verenigingen vrije tijd. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen - milieu 

17. Milieumisdrijf - Vaartkant Links zn - Kennisname 

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

vergunningsregister 

18. GC2020/14 - Vergunningenregister - Langbos 2 - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De schuur onder zadeldak en het stalgebouw erachter onder licht hellend dak gelegen te Langbos 2 te 
Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie C 113 H) worden in het vergunningenregister opgenomen als geacht 
vergund. De kleine aanbouw rechtsachter aan het stalgebouw wordt niet opgenomen in het 
vergunningenregister. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

19. GC2020/17 - Vergunningenregister - Brugstraat 43 - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Het hoofdvolume onder zadeldak en het bijgebouw linksachter het hoofdgebouw gelegen te  Brugstraat 43 te 
Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 84 Z2) worden in het vergunningenregister opgenomen als geacht 
vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

20. GC2020/19 - Vergunningenregister- Vaartstraat 31 - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Het gesloten gebouw vanaf een diepte van 13 m tot 28,79 m gelegen Vaartstraat 31 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 3) sectie D 382 N2) wordt in het vergunningenregister opgenomen als geacht 
vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en aan het departement Omgeving. 
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omgevingsvergunningen 

21. OMV2020/16 - Omgevingsvergunning - Heihoefke 6 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor een garage met toonzaal + regularisatie 
en wijziging van de watermaatregelen in Heihoefke 6 2960 Brecht te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie 
D 661 X en (afd. 4) sectie D 666 K aan GARAGE STOFFELEN BVBA gevestigd te Bosstraat A1 te 2960 
Brecht mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
De voorwaarden opgenomen in het advies van I.G.E.A.N.-milieudienst dienen strikt nageleefd te worden en 
maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling advies 
vergunning afvalwater en lucht dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen: 
=>Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Waterwetboek 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
=>Watermaatregelen, uit te voeren: 
De watermaatregelen uit de basisvergunning SV2009-74 dd 11/05/2009 en latere uitbreiding OMG2018-111 
dd 6/08/2018, luidende als volgt: resp. 
°Vergunning 11/05/2009: De plaatsing van een hemelwaterput met een inhoud van minstens 20.000 liter en 
een bufferbekken met een inhoud van 49.200 liter met vertraagde afvoer door middel van een 
afvoerbegrenzer met een maximaal lozingsdebiet van 1.500 liter per uur en per 100 m² referentieoppervlakte 
(verharding + rest dak). Het bufferbekken moet zo aangelegd worden dat ook infiltratie mogelijk blijft. 
°Vergunning 6/08/2018: Operationele hemelwaterputten van 80.000 l en infiltratie van 11m² (minimum 
10,19m²) en met een inhoud van 6369 liter (minimum 6368,5 liter) worden gewijzigd en vervangen als volgt:  
“-Aanleggen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterputten van samen 80.000 l voorzien van 
nuttig hergebruik (pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-spoelingen 
gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan + voor bedrijfstoepassingen: 
autowasplaats, carwash, 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 11 m2 en inhoud van 6.369 liter. Deze installatie maakt het insijpelen van het 
opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Voorwaarden debiet nooduitlaat bij grote aangesloten oppervlakte aan daken en/of verharding: Het 
doorvoerdebiet bedraagt minimaal 10l/s en het ledigingsdebiet bedraagt maximaal 20 l/s.ha vanaf 2500 m2 
aangesloten verharding, door middel van een knijpleiding, wervelventiel of pomp. 
Deze installatie maakt het mogelijk dat een buffervolume langzaam vol loopt, in de grond sijpelt en slechts 
een kleine hoeveelheid water over langere tijd afgevoerd wordt naar de riolering, gracht of waterloop. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Maatregel tegen mogelijke waterverontreiniging:  
   Plaatsen kws-afscheider (olie- en slibafscheider) en zandopvangput : het potentieel verontreinigd 
(hemel)water afkomstig van de garage, parking of bedrijfsverharding mag slechts geloosd worden na 
aangepaste voorbehandeling. 
   De afvalwaterstromen dienen verzameld te worden om daarna geloosd te worden in de baangracht en 
mag niet gemengd worden met het hemelwater in de infiltratievoorziening.”  
Stedenbouwkundige voorwaarden 
-De aangepaste voorwaarden in verband met de watertoets dienen nageleefd te worden. 
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- 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: 
- De exploitant dient de voorwaarden van de brandweer na te leven zoals vermeld in het advies verleend 
voor melding in 20.7.2009 
- In functie van ondergrondse gasopslag zijn verticale boringen dieper dan 100 meter onder de zeespiegel 
niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Fluxys Belgium, c/o Infoworks, Kunstlaan 31, 1040 
Brussel of infoworks@fluxys.com.  
- Ingebruikneming/buitendienststelling grondwaterwinning: Aan de hand van een voorgeschreven 
meldingsformulier moeten elke ingebruikneming of buitendienststelling van een grondwaterwinning gemeld 
worden aan de Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst, zie 
http://www.heffingen.be/formulieren.  
- Grondwaterwinningen en buitendienststellingen: 
* Wanneer de exploitant een grondwaterwinning of een boorgat of een ander onderdeel hiervan, buiten 
dienst stelt, moet hij de ontsluiting van de watervoerende laag afdekken om verontreiniging of waterverlies te 
voorkomen. De exploitant deelt deze buitengebruikstelling mee aan de afdeling Water van de Vlaamse 
Milieumaatschappij 
* De exploitant is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning of een onderdeel hiervan, op te 
vullen wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. In voorkomend 
geval legt de exploitant het werkplan voor deze opvulling ter goedkeuring voor aan de afdeling Water van de 
Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst. 
Artikel 2  
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. 

22. OMV2020/95 - Omgevingsvergunning - Lessiusstraat 48 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een carport in 
Lessiusstraat 48 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 104 C3, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden:  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
-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. 
- 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. 

23. OMV2020/97 - Omgevingsvergunning - Eikenlei 159 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor exploitatie van een 
houtbewerkingsbedrijf en het bouwen van een loods met kantoren en toonzaal in Eikenlei 159 2960 Brecht 
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te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 34 N19 aan assymo BVBA gevestigd te Industriepark 
Brechtsebaan 10 te 2900 Schoten mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Brandweer dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van 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 Vlaamse Waterweg 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 min. 10.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (bedrijfsgebouwen; put, pomp en aftappunten voor bedrijfstoepassingen, sanitair, wc spoelingen, 
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 104,39 m2 en inhoud van 65.245 liter. Deze installatie maakt het insijpelen 
van het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Voorwaarden debiet nooduitlaat bij grote aangesloten oppervlakte aan daken en/of verharding: Het 
doorvoerdebiet bedraagt minimaal 10l/s en het ledigingsdebiet bedraagt maximaal 20 l/s.ha vanaf 2500 m2 
aangesloten verharding, door middel van een knijpleiding, wervelventiel of pomp. 
Deze installatie maakt het mogelijk dat een buffervolume langzaam vol loopt, in de grond sijpelt en slechts 
een kleine hoeveelheid water over langere tijd afgevoerd wordt naar de riolering, gracht of waterloop. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Grachten: Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
-Verharding & ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
materiaalgebruik voor de verhardingen. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen bij voorkeur 
aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag om 
maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken.  
Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van 
toepassing. Enkele voorbeelden materialen waar het water naast of door de verharding de grond in kan: 
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de online ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’. 
-Ophoging: Voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de woning kan in combinatie met afgraving dieper op het 
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perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel (deels) 
overstroombare (kruip)kelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water. Geen grondophoging of 
grondaanvoer toegestaan in project gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied.  
-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 Dienst lokale economie en landbouw dienen strikt nageleefd 
te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
- De verleende socio-economische vergunning blijft geldig voor de inplanting van de handelsactiviteiten van 
onderhavige aanvraag op voorwaarde dat de activiteiten aanvangen vóór 22/01/2023. 
Stedenbouwkundige voorwaarden 
- Om de KMO-activiteiten af te schermen van het recreatieve fietspad langsheen het kanaal dienen de 
achterste 5m van het perceel ingericht worden met een groenscherm zoals in het rood aangeduid op het 
inplantingsplan.  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Een groenscherm zoals 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 
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. 
- Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be 
Milieuvoorwaarden 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
Bijzondere voorwaarden: 
- Keuringsattest:  
De exploitant dient binnen een termijn van 3 maanden een keuringsattest te bezorgen mbt de 
mazouttank(en), waaruit blijkt dat deze houder beschikt over een groen label en kan worden geëxploiteerd. 



9 

Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. 

24. OMV2020/111 - Omgevingsvergunning - Abdijlaan ZN - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het plaatsen en exploiteren van een 
grondwaterwinning te Abdijlaan ZN, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie K 304/4 H aan Van Bedts 
LV gevestigd te Zielestraat 20, 2275 Lille en aanvragers, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van I.G.E.A.N.-milieudienst dienen strikt nageleefd te worden 
en maken integraal deel uit van dit advies. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtsverkrijger 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: 
- 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 mobiele waterpomp dient buiten het groeiseizoen wel verwijderd te worden uit het landschap. 
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.  

25. OMV2020/124 - Omgevingsvergunning - Welkomstraat 26 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het rooien van 1 boom in Welkomstraat 
26 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie E 132 G3, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
-Er wordt een heraanplant opgelegd van 1 streekeigen hoogstamboom met plantmaat 16/18 om het groene 
karakter te garanderen.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
Het vellen en ruimen kunnen het hele jaar gebeuren. Er wordt geen schoontijd opgelegd. 
- 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. 

26. OMV2020/150 - Omgevingsvergunning - Theo Coertjenslaan 17 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor de aanleg van bijkomende 
verhardingen bij een vergunde takeldienst in  te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 751 F aan 
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TAKELDIENST VDC BV gevestigd te Kampweg 178 te 2990 Wuustwezel, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden:  
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Elia Noord 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: De 
watermaatregelen uit de basisvergunning OMG2019-184 dd 12/11/2019 blijven behouden, onder meer 
hemelwateropvang voor hergebruik aan min. 15.000 l (5.000 l bij de woonst en 10.000 l bij het bedrijf) en 
een infiltratievoorziening van 414,6 m2 en 120.000 l conform de plannen. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- De vigerende regelgeving inzake veiligheid, de technische randvoorwaarden opgelegd door de 
netwerkbeheerders en de erfdienstbaarheden blijft steeds van kracht met betrekking tot bestaande en 
toekomstige leidingen.  
- Er dient voldaan te worden aan de vigerende wet- en regelgeving voor de uitvoering van werken in de 
nabijheid van bovengrondse hoogspanningslijnen. 
Indien werken plaatsvinden in de nabijheid of onderliggend aan de bestaande hoogspanningsleidingen, dient 
bij de netwerkbeheerder een niet-bindend advies aangevraagd te worden. Eigen wettelijke 
veiligheidsmaatregelen zijn aanwezig bij de netwerkbeheerder omtrent te respecteren veiligheidsafstanden, 
e.d.  
- Hoogspanningsmast: Een minimum doorgang van 4 m vanaf de openbare weg, is nodig om onderhouds- 
en toezichtswerken te kunnen uitvoeren aan de hoogspanningsmast. De stabiliteit van de masten mag niet 
in gevaar gebracht worden door graafwerken of ophogingen. Indien er in een zone van 15 meter rond de 
betonfundering van de masten dergelijke werken gepland zijn, moeten vooraf de detailplannen, 
uitvoeringswijze en veiligheidsmaatregelen ter advies aan Elia bezorgd worden. Bij eventuele graafwerken in 
de omgeving van masten moet de boord van de talud minstens op gelijke afstand blijven van de 
mastfundering als de diepte van de af- of uitgraving.Binnen of buiten (tot 2,00 meter afstand) de 
mastfundering bevindt zich een aardingsinstallatie, bestaande uit meestal koperen kabels en 
aardingselektroden.  Bij grondwerken in deze zone moet hiermee rekening gehouden worden. 
Teneinde de veiligheid van mensen, de continuïteit van de elektriciteitsvoorzieningen en de vrijwaring van 
alle betrokken installaties te garanderen, dient men in de onmiddellijke omgeving van de 
hoogspanningsgeleiders de veiligheidsvoorschriften in bijlage te eerbiedigen. 
- 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 rechtsverkrijger 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. 
- Indien er t.o.v. de verleende vergunning voor het exploiteren van de takeldienst (OMV2020/184) rubrieken 
wijzigen of het milieuplan wijzigt (bv. vermeerdering stallen geaccidenteerde voertuigen) dient nagegaan te 
worden of hiervoor een wijziging (milieuluik, melding of omgevingsvergunningsaanvraag) aangevraagd moet 
worden. 

27. OMV2020/190 - Omgevingsvergunning - Kloosterveld 10 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het wijzigen van een gevelbekleding in 
Kloosterveld 10 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 1 C32 aan, 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. 
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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”) 
- 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.  

28. OMV2020/154 - Omgevingsvergunning - Begonialaan 28 - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor het rooien van bomen in Begonialaan 
28 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 66/4 G. 

29. OMV2017/6 - Omgevingsvergunning - Laboureur - Aktename beslissing Raad voor 
Vergunningenbetwistingen en vertegenwoordiging gewestelijke 
omgevingsvergunningscommissie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het besluit van de Raad voor 
Vergunningenbetwitsingen van 23 juni 2020. 
Artikel 2  
Het college van burgemeester en schepenen wenst gehoord te worden op de gewestelijke 
omgevingsvergunningscommissie en laat zich vertegenwoordigen door Joris Geens van GSJ-advocaten. 
Artikel 3 
Afschrift van dit beroep wordt bezorgd aan de dienst Omgeving, Joris Geens van GSJ-advocaten en 
de Gewestelijke omgevingsvergunningscommissie. 

omgevingsmeldingen 

30. OMV2020/269 - Omgevingsmelding – Theo Coertjenslaan 15 – Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding ingediend door 
MATTHYSEN BVBA, wonende/gevestigd te Hendrik Schoofsstraat 17/1R, 2960 Brecht, voor de plaatsing 
van een bronbemaling te 2960 Brecht, Theo Coertjenslaan 15, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie 
D 750 G2, (afd. 4) sectie D 751/2 A en (afd. 4) sectie D 751 E.  
Artikel 2 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
bijzondere voorwaarden: 
Bronbemaling, droogzuiging van bouwputten/werven en drainering: 
(Het is verboden een bronbemaling te exploiteren als die geheel of gedeeltelijk is gelegen in een 
beschermingszone van het type I of II van grondwaterwinningen, bestemd voor de openbare 
watervoorziening.) 
-De droogzuiging moet voldoen aan art 5.53.3.1 van vlarem II. 
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-Ingezet moet worden op retourbemaling. d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
een infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer. 
-Bij droogte moet het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik. 
-Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan lozing op de openbare riolering, met een verbod 
op lozing in de vuilwaterafvoer (DWA) indien gescheiden regenwaterafvoer  (RWA) aanwezig, én maximaal 
tot 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de riolering als je hiervoor een 
schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.) 
-De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
-Het grondwater dat onttrokken wordt bij de draineringen alsook bij de bronbemalingen moet, in zoverre dit 
met toepassing van de beste beschikbare technieken mogelijk is, nuttig worden gebruikt. 
-Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht 
retourbemaling, afvoer naar de beek of riolering. 
-De exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet). 
-Groenschade : 
Schade ten aanzien van waardevolle bomen in de omgeving dient vermeden te worden. 
Indien mogelijk enkel droogzuiging buiten droogte en zomerperiode en/of toepassing van retourbemaling 
(vb druppelbevloeiing bomen, afvoer buiten onttrekkingszone). 
Langdurige droogzuiging tussen de groei (apri-nov) dient vermeden te worden. 
-Geluidsoverlast: 
-De nodige maatregelen dienen genomen te worden om hinder (geluid, trillingen, …) te voorkomen. De 
pomp moet aangepast zijn aan de best beschikbare technieken en het omgevingsgeluid. In woongebieden 
worden bij voorkeur uitsluitend geluidsarme pompen gebruikt.  

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

31. OMVV2020/7 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Achteromstraat 30 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden voor 1 lot voor open bebouwing in Achteromstraat 30 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie A 
329 C6, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap voor Natuur en Bos dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
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 TELENET 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 Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen:  
Waterrichtlijnen, na te leven: 
-basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa (www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden) 
-GR 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).  
Watermaatregelen, uit te voeren:  
-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) 
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° 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).  
-Bouwkundige aspecten: Duurzaamheid, rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen, hernieuwbare 
energie, duurzame materiaalkeuzes, groendaken, hemelwaterrecuperatie, duurzaam waterverbruik en 
waterveilig wonen worden weloverwogen toegepast bij de bouwprojecten.  
Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de verkavelingsvergunning en aan de verkaveling gehechte 
bouwvoorschriften.  
- 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. 
- Lot 2 is reeds bebouwd en worden uitgesloten uit de verkaveling 
- 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 stedenbouwkundige voorschriften gevoegd bij het BPA “woongebied met recreatief karakter” moeten 
stipt nageleefd 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.  
- de percelen kunnen niet als bouwgrond verkocht worden en er zullen geen bouwvergunningen verleend 
worden alvorens aan deze voorwaarden voldaan is. 

32. OMVV2019/31 - Omgevingsvergunningen voor verkavelen - Lochtenbergplein zn - Aktename 
beroep en inname standpunt 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het ingediende beroep en bevestigt naar 
aanleiding van dit beroep uitdrukkelijk het vroeger ingenomen standpunt dat werd gegeven voor de 
weigeringsbeslissing van 28/4/2020. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provincie en de dienst ruimtelijke ontwikkeling. 
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overdrachten 

33. OMV2020/217 - Omgevingsmelding van overdracht - Nollekensweg zn - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de overdracht van 
een grondwaterwinning, inrichting gelegen te Nollekensweg zn, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie 
D 26 B, een vergunning op naam van BOOMKWEKERIJ PETER OOMS BV wonende/gevestigd te 
Henxbroekweg 9, 2960 Brecht.  
Artikel 2  
Er wordt akte genomen voor een bepaalde duur, namelijk tot 12 maart 2029.   
Artikel 3 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
bijzondere voorwaarden: 
-De nieuwe boorput moet conform de code van goede praktijk (bijlage 5.53.1 van Vlarem II) door een 
volgens Vlarem erkend boorbedrijf aangelegd worden.   
-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. 
-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. 
-In de maanden juli, augustus en september is beregening in open lucht met grondwater slechts toegelaten 
van 17 u 's avonds tot 10 u 's morgens. 

34. OMV2020/218 - Omgevingsmelding van overdracht - Henxbroekweg zn - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de overdracht van 
de exploitatie van een boomkwekerij, inrichting gelegen Henxbroekweg zn, 2960 Brecht, kadasternummer 
(afd. 3) sectie D 125 D, aan BOOMKWEKERIJ PETER OOMS BV wonende/gevestigd te Henxbroekweg 
9, 2960 Brecht.  
Artikel 2  
Er wordt akte genomen voor onbepaalde duur. 
Artikel 3 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
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. 
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- 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  

stedenbouwkundige attesten 

35. SA2020/15 - Stedenbouwkundig attest - Bosstraat 25 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een stedenbouwkundig attest afgeleverd voor Nagaan of het perceel verkocht kan worden als 
bouwgrond in Bosstraat 25 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 737 Y, mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden: 
-       De woning wordt georiënteerd naar de Bosstraat. 
-       De bouwzone wordt ingetekend op 8m uit de rooilijn met de Bremstraat, 6m uit de rooilijn met de 
Bosstraat en 10m uit de perceelsgrens met de woning gelegen Bremstraat 19 zoals in het rood aangeduid 
op het opmetingsplan. 
-       De algemene richtlijnen voor vrijstaande bebouwing dienen gevolgd te worden. 
-       In de tuinzone worden geen bijgebouwen toegelaten. 
-       Max 5% van het perceel mag verhard worden met uitzondering van verhardingen voor opritten en 
toegangen tot de woning en garage. 
-       Max 50% van de voortuin mag verhard worden in functie van toegangen en parkeren. De overige 50% 
van de voortuin dient als groene ruimte ingericht te worden. 
-       Verhardingen dienen zoveel mogelijk uitgevoerd te worden in waterdoorlatende materialen. Bij het 
gebruik van niet waterdoorlatende materialen dient het hemelwater dat op deze verharding valt af te vloeien 
naar een aanpalende groenstrook op eigen terrein. 
-       Opritten langer dan 20m dienen vanaf de achtergevelbouwlijn uitgevoerd te worden met 
waterdoorlatende verhardingen en een maximale breedte van 2,5m. 
-       Grasdals worden gezien als waterdoorlatende verharding en niet als groene ruimte 
-       De voorwaarden opgenomen in de watertoets maken integraal uit van het stedenbouwkundig attest 
Naleving waterrichtlijnen : 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden 
-Gemeenteraadsbesluit 11 juni 2015 houdende reglement voor aanleg rioleringsinfrastructuur in 
ontwikkelingen 
-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 http://www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen). 
Watermaatregelen: 
-Aanleggen gescheiden riolering voor RWA en DWA conform richtlijnen en code van goede praktijk voor 
rioleringssystemen (DWA= droogweer of vuilwaterafvoer / RWA=  regenwaterafvoer). 
[http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/code-goede-praktijk-rioleringssystemen] 
-Aanleggen collectieve infiltratievoorzieningen, met een noodoverlaat naar een grachtenstelsel. Hemelwater 
zoveel mogelijk ter plaatse houden door middel van baangrachten en infiltratiezones te berekenen aan een 
volume van 25l/m2 en een oppervlakte van 1m/25m2, hetzij de oppervlakte van de verhardingen in rekening 
te brengen + 80m2 per ontworpen woning. 
[http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Vergunning/Vergunningnodig/Hemelwater] 
-Respecten richtlijnen van CIW voor overstromingsveilig bouwen en wonen. 
[http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/watertoets/overstromingsveilig-bouwen-en-onen] 
-Voor de nog te realiseren bouwwerken moet men adaptief bouwen, hetzij een kavelinrichting met aandacht 
voor ruimte voor water én overstromingsvrij bouwen, als volgt: 
- Het dossier bouwvergunning dient voldoende onderbouwd te zijn. Dit betekent dat het dossier kan 
aantonen dat de bouw kan gerealiseerd worden volgens de hierboven gestelde eisen. 
Deze voorwaarden maken deel uit van het stedenbouwkundig attest. 

36. SA2020/13 - Stedenbouwkundig attest  - Vaartstraat 31 - Voorwaardelijk positief 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een gunstig stedenbouwkundig attest afgeleverd voor inrichten van een praktijk personal coaching 
en groepslessen op het gelijkvloers van een magazijn in de Vaartstraat 31 te Brecht, kadasternummer (afd. 
3) sectie D 382 N2 aan Body Control CGV, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
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- Er dienen voldoende parkeerplaatsen ontwikkeld te worden conform de parkeerverordening op eigen 
terrein, of op een andere perceel (maximaal 250 meter), aan te tonen met een schriftelijke overeenkomst.  
- Voorwaarden bij het advies van het Agentschap voor Wegen en Verkeer met kenmerk 
AV/123/2020/00356 dienen gevolgd te worden. 

37. SA2019/37 - Stedenbouwkundig attest - Van De Reydtlaan ZN (68) - Voorwaardelijk positief 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een positief stedenbouwkundig attest afgeleverd voor het verleggen van een afwateringsgracht en 
bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning in Van De Reydtlaan ZN te Brecht, kadasternummer (afd. 1) 
sectie M 79 T2, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden.  
Voorwaarden 
De beek dient in plaats van 1 meter uit de rechter perceelsgrens, op 2 meter uit de rechter perceelsgrens 
voorzien dient te worden. Kruinbreedte 1,5 meter in plaats van de in de aanvraag voorziene kruinbreedte 
van 1 meter. Bouwzone min. 2 meter uit de beek (dus min. 5,50 meter uit de rechter perceelsgrens) 
De voorwaarden van Agentschap voor Wegen en Verkeer dienen te worden nageleefd. Afvoer van 
regenwater op privé-percelen dient op het perceel zelf te gebeuren of - in het kader van een project - evtl via 
een afwateringsstel van de gemeente/haar rioolbeheerder. Voor de praktische kant kan best contact 
opgenomen worden met PIDPA riolering aangezien hier weg- en rioleringswerken gepland worden 
De voorwaarden van de Dienst Integraal Waterbeleid dienen te worden nageleefd. 
De voorwaarden van PIDPA riolering dienen te worden nageleefd. 
De voorwaarden bij het advies van de milieuambtenaar betreffende de watertoets riolering dienen te 
worden nageleefd: 
-Gunstig voor de verlegging van de beek mits een afstand van 2m van de perceelsgrens te respecteren. 
-Hemelwaterverordening. De watertoets met bepaling van de watermaatregelen zal worden opgemaakt bij 
de omgevingsaanvraag en de beoordeling van de bouwplannen. Alleszins zal nadruk gelegd worden op 
ruimte voor water, recuperatie en infiltratie van hemelwater en richtlijnen inzake waterveilig bouwen. 
-Milieubeoordeling bouwkundige aspecten 
°Ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen 
bij voorkeur aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende 
funderingslaag om maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken. 
°Verdroging: Bij droogzuiging van bouwputten mag het onttrekken van grondwater geen groenschade 
veroorzaken. Als er een beek is moet het opgepompte water daarin geloosd worden. 
°Duurzaamheid: Rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen, duurzame materiaalkeuzes, 
hemelwaterrecuperatie, duurzaam waterverbruik, overstromingsveilig wonen ed moeten weloverwogen 
toegepast worden bij het project. 
-In de definitieve aanvraag moet rekening gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
°Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
°Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
°Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
°Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
°Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer 
De bepalingen van de gewestplanbestemming woonpark dienen strikt nageleefd te worden: 
- De totale bebouwde oppervlakte mag maximaal 250 m² bedragen met inbegrip van eventuele afzonderlijke 
bijgebouwen. 
- Het niet-bebouwbare gedeelte moet aangelegd worden met hoogstammig groen (het bestaande moet zo 
veel mogelijk bewaard blijven). 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 en dergelijke. 
Opmerking: Het bestaande gewestplan dat momenteel van kracht is, is in 1ste instantie het toetskader is bij 
aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen. Er is echter een intergemeentelijk RUP (ruimtelijk 
uitvoeringsplan) "woonparken" in opmaak. Een stedenbouwkundig attest is ondergeschikt aan een RUP.  Dit 
kan consequenties hebben voor de aanvraag en de behandeling van het dossier. Er kan momenteel nog 
geen uitspraak gedaan worden welke bouwmogelijkheden in het geplande RUP zullen opgenomen worden. 
De algemene richtlijnen voor het bouwen van vrijstaande eengezinswoningen dienen gevolgd te worden. 
- Max 5% van het perceel mag verhard worden met uitzondering van verhardingen voor opritten en 
toegangen tot de woning en garage. 
- Max 50% van de voortuin mag verhard worden in functie van toegangen en parkeren. De overige 50% van 
de voortuin dient als groene ruimte ingericht te worden. 
- Verhardingen dienen zoveel mogelijk uitgevoerd te worden in waterdoorlatende materialen. Bij het gebruik 



17 

van niet waterdoorlatende materialen dient het hemelwater dat op deze verharding valt af te vloeien naar 
een aanpalende groenstrook op eigen terrein. 
- Opritten langer dan 20 m dienen vanaf de achtergevelbouwlijn uitgevoerd te worden met waterdoorlatende 
verhardingen en een maximale breedte van 2,5 m. 
- Grasdals worden gezien als waterdoorlatende verharding en niet als groene ruimte. 
Er dient voldaan te worden aan de gemeentelijke parkeerverordening en gewestelijke verordening inzake 
hemelwater. 
- 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 1,9 m 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. 
- 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. 
De parkeerbehoefte dient volledig op het eigen perceel opgevangen worden. De 
omgevingsvergunningsaanvraag dient te voldoen aan de gemeentelijke parkeerverordening. 
De gemeentelijke groenreglementen voorzien dat vellen / rooien / kappen van bomen en waardevolle 
beplantingen is verboden tijdens het broedseizoen (en in bossen eveneens in de schoontijd). Indien er 
gekapt moet worden in het kader van stedenbouwkundig vergunde bouwwerken kan het 
vergunningverlenend bestuursorgaan hierop een afwijking toestaan. 
Ongeacht deze afwijking wordt toegekend in onderhavig besluit zijn alle van nature in het wild levende 
vogelsoorten 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 - 1 juli moet men er zich van vergewissen dat geen nesten 
van vogels beschadigd, weggenomen of vernield worden. Of ander gezegd in geval kapvergunning wordt 
verleend mag er nooit gekapt worden als er zich broednesten in de te kappen bomen bevinden. 
Bij de aanvraag tot omgevingsvergunning zal dan ook een sluitend boscompensatievoorstel toegevoegd 
moeten worden, zo niet is de aanvraag onvolledig. 
Voor het rooien van hoogstambomen dient een bomenplan bij de omgevingsvergunningsaanvraag 
toegevoegd te zijn met vermelding van de omtrek van de te rooien op hoogte van 1 meter en hun soort. 
Meer info is terug te vinden in de uitgave groenbeleid: 
https://www.brecht.be/sites/default/files/grondgebiedszaken/verordeningen/groenbeleid.pdf 

mobiliteit 

38. 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 woensdag 1 juli 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te 
Brecht, Schoolplein – parkeerverbod voor het plaatsen van verhuiswagen 
- De aanvrager om op woensdag 8 juli 2020 (aanpassing) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen 
uit te voeren te Brecht, Tilburgbaan t.h.v. huisnr. 109A : parkeerverbod en afsluiten rijbaan voor het 
verwijderen van bomen 
- De aanvrager om vanaf vrijdag 26 juni 2020 tot en met woensdag 8 juli 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Hoogstraatsebaan 
t.h.v. huisnr. 77 – barelen rond put   
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- De aanvrager om op zaterdag 1 augustus 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Kerklei nr. 24-26 - parkeerverbod voor plaatsen van een verhuiswagen  
- De aanvrager om van woensdag 1 juli 2020 tot en met vrijdag 10 juli 2020 (aanpassing datum) signalisatie 
aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20270017) te Brecht, 
Mieksebaan – aanleg nutsleidingen 
- De aanvrager om van 30 juni 2020 tot en met 31 december 2020 (verlenging) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Kerklei - Hoeveweg – signalisatieborden en 
parkeerverbod inzake nieuwbouw school 
- De aanvrager om tussen 1 juli 2020 en 15 augustus 2020 (enkele dagen in deze periode) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van gemeente Brecht te Brecht, Kerkstraat t.h.v. 
huisnr. 1 – stukje fiets -en voetpad vernieuwen 
- De aanvrager om tussen dinsdag 30 juni 2020 en vrijdag 3 juli 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20249183) te Brecht, 
Kapelstraat t.h.v. huisnr. 8 – plaatsen van een cabine – werken in de berm 
- De aanvrager om op woensdag 1 juli 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te 
Brecht, Processieweg (achterkant Dorpsstraat 40) – plaatsen van container op het voetpad 
- De aanvrager om op zaterdag 18 juli 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te 
Brecht, Dorpsstraat 16 – parkeerverbod voor het plaatsen van verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om op zaterdag 4 juli 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te 
Brecht, Canadalaan thv huisnr. 27 – parkeerverbod voor ladderlift 
- De aanvrager om tussen zaterdag 8 augustus 2020 en vrijdag 28 augustus 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20272266) te Brecht, 
Gemeenteplaats t.h.v. huisnr. 1 – werken nutsleidingen 
- De aanvrager om tussen zaterdag 8 augustus 2020 en vrijdag 28 augustus 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20272253) te Brecht, 
Luyckstraat t.h.v. huisnr. 2a – aanleg nutsleidingen – werken in de berm 
- De aanvrager om tussen maandag 10 augustus 2020 en vrijdag 28 augustus 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20272263) te Brecht, Achille 
Couvreurweg – aanleg nutsleidingen – werken in de berm 
- De aanvrager om van 1 juli 2020 tot en met 5 juli 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit 
te voeren te Brecht, Frans De Meyerstraat 1 (Jaagpad) – parkeerverbod voor 1 parkeerplaats voor het 
plaatsen van beachvlag 
- De aanvrager om van donderdag 9 juli 2020 tot en met woensdag 15 juli 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Vestlaan 5: parkeerverbod vanaf verlichtingspaal 
(scheiding Vestlaan 4) tot aan bunker voor plaatsen van container en verhuiswagen 
- De aanvrager om van maandag 10 augustus 2020 tot en met zondag 30 augustus 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van GVBS St. Leonardusschool te Brecht, 
Dorpsstraat t.h.v. huisnr. 12 : gedeeltelijke inname voetpad voor plaatsen stelling inzake dakwerken – 
parkeerverbod voor de school 
- De aanvrager om van maandag 20 juli 2020 tot en met vrijdag 24 juli 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Vaartstraat thv huisnr. 178 – plaatsen van container 
op het fiets- en voetpad 
- De aanvrager om op donderdag 16 juli 2020  signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
te Brecht, Mieksebaan t.h.v. huisnr. 104 –  afsluiten straat voor plaatsing betonpomp 
- De aanvrager om op maandag 13 juli 2020  signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren  te Brecht, Handelslei thv huisnr. 37 – plaatsen van verhuiswagen en ladderlift op voet- en fietspad 
en deels rijbaan 

39. Tijdelijk politiereglement - Kunstevenement “Kunst 2960” – Lochtenbergplein op 9 augustus 
2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-                  op zondag 9 augustus 2020 van 00.00 uur tot 18.00 uur een parkeer- en stilstandverbod in te 
voeren aan de linkerzijde van het Lochtenbergplein tussen de Eikenlei en de Kastanjelaan. 
-                  De maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten. 
Artikel 2  
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen.  
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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. 

40. Tijdelijk politiereglement - STRAP-dag - Leopoldstraat op 18 september 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-        op vrijdag 18 september 2020 tussen 09.00 uur en 15.00 uur al het verkeer te verbieden in de 
Leopoldstraat voor wat betreft het gedeelte tussen de Violetstraat en Rozenstraat. 
-        op vrijdag 18 september 2020 tussen 09.00 uur en 15.00 uur al het parkeren en stilstaan te verbieden 
aan beide zijden van de  Leopoldstraat, het gedeelte tussen de Violetstraat en Rozenstraat. 
-        De maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten. 
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. 

GIS 

41. Adreswijziging - Rommersheide F - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen besluit om in het kader van een logische en duidelijke 
nummering over te gaan tot volgende adreswijziging: 
Lot 1, kadasterperceel 1ste afdeling, sectie A nr. 330w2 deel krijgt het adres Rommersheide F4. 
De woning met het adres Rommersheide F4, kadasterperceel 1ste afdeling, sectie A nr. 330w2 deel, krijgt 
het adres Achteromstraat 3. 
Deze beslissing gaat in vanaf 1 september 2020. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken, dienst duurzaamheid en 
milieu, dienst integrale veiligheid en mobiliteit en de dienst bevolking. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

personeel 

42. Vacantverklaring van 1 VE consulent duurzame ontwikkeling (B1-3) 

43. Tijdelijke aanstelling administratieve ondersteuning IKO - 4/38 

44. Goedkeuring opleiding rijbewijs C met vakbekwaamheid 

45. Aanvaarding vrijwillig ontslag  

46. Tuchtonderzoek - Stand van zaken 
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FINANCIËN 

47. 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 277 014,39 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 156,25 euro. 
Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

48. Budgetverschuiving jeugddienst 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verschuiving goed: 
van A000072/6145100/0751/uitbesteed vervoer naar A000072/6100000 /0751/huur en huurlasten van 
onroerende goederen voor een bedrag van 2.805 euro. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken budgethouders en de financiële dienst. 

49. Budgetverschuivingen - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de budgetverschuivingen uitgevoerd tussen 
01/04/2020 en 30/06/2020 (zie bijlage). 

50. Kohier van de gemeentebelasting op ongeadresseerd reclamedrukwerk en gelijkgestelde 
producten - aanslagjaar 2020 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het kohier van de gemeentebelasting de verspreiding van 
niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten  goed voor een bedrag van 34 978,22 euro 
voor het aanslagjaar 2020 periode 1 en verklaart deze ook invorderbaar. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

51. Aanvraag personenlijsten bibliotheek Brecht 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om de gevraagde personenlijsten af te leveren 
aan de gemeentelijke bibliotheek voor het toezenden van de uitnodigingen tot afhaling van de 
boekenpakketten in kader van het boekstart-project.  
De bibliotheek dient in acht te nemen dat zij de verkregen adresgegevens niet mag doorgeven aan derden, 
dat zij de verkregen gegevens enkel zal gebruiken voor het beoogde doeleinde en dat zij de gegevens 
onmiddellijk zal vernietigen eens het doeleinde is verstreken.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst bevolking voor verdere uitvoering.  
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MENS - VRIJE TIJD 

52. Opzeg bezetting ter bede TC De Merel VZW - Merelhuisje 

Besluit 
Artikel 1 
De bezetting ter bede, die afgesloten werd op 19 maart 2019 voor het Merelhuisje met TC De Merel VZW 
wordt opgezegd met ingang van 31 oktober 2020. 
Artikel 2 
Afschrift deze beslissing wordt overgemaakt aan TC De Merel VZW. 

53. Sporthal de Ring: vernieuwen brandalarm + veiligheidsverlichting - Goedkeuring gunning - 
2020/012 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 2 juli 2020, opgesteld door 
Gemeente Brecht. 
Artikel 2 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3 
De opdracht “Sporthal de Ring : vernieuwen brandalarm + veiligheidsverlichting” wordt gegund aan de 
economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde DEJONGH 
ELECTRICS, Industriezone bosduin, Kwade weide 8 te 2920 Kalmthout, tegen het nagerekende en 
verbeterde offertebedrag van € 27.189,26 excl. btw of € 32.899 incl. 21% btw 
Artikel 4 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2020/012. 
Artikel 5 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode 
2210000/MENS/0742 (actie/raming A000022/MJP000361). 

cultuur 

54. Annulatie Sint-Job Zomert 2020 - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de beslissing van Sint-Job Leeft vzw om de 
organisatie van Sint-Job Zomert 2020 te annuleren naar aanleiding van COVID-19.  
Artikel 2 
Als gevolg van deze annulatie vervallen in 2020 de wederzijdse financiële verplichtingen tussen 
gemeentebestuur en Sint-Job leeft vzw zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst. Dit wil 
zeggen dat SJL vzw geen ondersteuning van het gemeentebestuur ontvangt (11.000 euro) en dat SJL vzw 
geen ontvangsten (4.500 euro) stort aan de gemeente.  
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Sint-Job Leeft vzw. 

55. Lastvoorwaarden theateruitrusting OC 't Centrum - Stopzetting van de plaatsingsprocedure - 
2020/001 

Besluit 
Artikel 1 
De plaatsingsprocedure voor Lastvoorwaarden theateruitrusting OC 't Centrum wordt stopgezet. De opdracht 
wordt niet gegund en de procedure zal later eventueel opnieuw opgestart worden. 
Artikel 3 
Bovengenoemde inschrijvers zullen hierover per brief ingelicht worden. 
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56. Aankoop Theateruitrusting OC 't Centrum Sint Lenaarts - Goedkeuring starten procedure en 
lijst uit te nodigen firma's - 2020/017 

Besluit 
Artikel 1 
De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “Aankoop 
Theateruitrusting OC 't Centrum Sint Lenaarts” wordt opgestart. 
Artikel 2 
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking:- DV2 BELUX, Pré-Saint-Jean 9 te 7180 Seneffe;- PFL BVBA  Dominic De 
Gruyter, Achterstenhoek 9 te 2275 Lille;- AMPTEC, Duifhuisweg 11 te 3590 Diepenbeek. 
Artikel 3 
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 22 juli 2020 om 10.00 uur. 
Artikel 4 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget. 

sport 

57. Toekomstvisie De Merel: verslag projectvergadering (d.d. 4 juni 2020) en plan toekomstvisie - 
Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van de projectvergadering d.d. 4 juni 2020 en 
het plan over de toekomstvisie in het domein De Merel goed. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


