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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 28 juli 2020 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Via L. Aerts: De openbare verlichting op "De Merel" zou in de winter reeds rond 19.00 uur doven. 
Wandelaars, joggers, ... vragen dat deze langer zou blijven branden (cf. brandregime op andere plaatsen in 
de gemeente). Ongetwijfeld zal dit ook in het belang zijn van toekomstige bezoekers van het "tenniscentrum" 
--> coördinator ruimtelijke ontwikkeling vraagt dit na bij consulent duurzame ontwikkeling. 
- Via L. Aerts: Klachten over de ongemaaide bermen in de Oudaenstraat, waarbij men opmerkt dat veel 
onkruid ook in (paarden)weides terecht kan komen met alle mogelijke veterinaire problemen voor paarden 
en runderen van dien 
--> klopt, moet gemaaid worden. Dit zal gebeuren. 
- Via dienst gebouwen: Chiro Sint-Job vraagt of het mogelijk is om aanstaande woensdag de tenten die ze 
gehuurd hebben naar hun kampplaats te laten brengen (omgeving rond Zaventem) door één van onze 
vrachtwagens. In het verleden probeerde de dienst gebouwen op dergelijke verzoeken van 
jeugdbewegingen niet of zo weinig mogelijk in te gaan -> Machtiging van burgemeester om vereniging zelf 
met wagen gemeente te laten rijden (met vermelding dat er alleen een BA verzekering aan derden voorzien 
is en zij zelf aansprakelijk zijn voor eigen schade aan ons voertuig).  
--> Dit is een eenmalige dienst. Voor deze keer in orde. Nakijken of dit verzekeringsgewijs in orde is. Zonder 
gemeentelijke chauffeur! Gebruiker moet de vrachtwagen zelf in Brecht komen halen. Via secretariaat. 
- Via D. De Veuster: Op meerdere plaatsen in onze gemeente stelt zich momenteel een probleem met 
zwerfvuil. Welke bijkomende acties kunnen nog worden opgezet? 
--> Opvallend meer klachten dan voorheen. Er wordt al samengewerkt met mooimakers. Wat zijn de 
mogelijkheden van camera's?  er is een kader voor gebruik van camera's. Vraag tot sensibilisatie? --
> coördinator ruimtelijke ontwikkelin neemt dit op met consulent duurzame ontwikkeling wat de 
mogelijkheden hiervan zijn. Afstemmen met dienst communicatie. 
- Via algemeen directeur: Plaatsing signalisatie afnamepunt parking Brecht 
--> Borden bijzetten waar dit afnamepunt juist gelegen is.  
Via F. Van Looveren: De Leerlooiersweg is aan de kant van de Molenstraat niet meer doodlopend. Gelieve 
hiervoor het nodige te doen. 
--> Voorstel om 'legoblok' te zetten, dat er niet naast de paaltjes gereden kan worden. Dit is wel een brede 
zone om naast te rijden. College gaat hier akkoord met. Coördinator infrastructuur  neemt dit verder 
op. (zelfde probleem van Akkerweg en Banmolenplein) 
Bijkomend punt L. Aerts: Wat zijn de mogelijkheden om aantal poetsvrouwen in de gemeentelijke 
basisscholen te verhogen? ook vraag vanuit de crisiscel (gelet op de bestaande beperkte capaciteit) 
--> coördinator infrastructuur bekijkt wat hiervan de mogelijkheden zijn. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 
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projecten 

3. Weg- en rioleringswerken: De Vijvers en Nieuw Rommersheide - Ontwerpverslag 1 - 
Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het ontwerpverslag nr. 1 (van d.d. 16 juli 2020) 
voor de weg- en rioleringswerken in De Vijvers en Nieuw Rommersheide. 

4. Plaatsing van berging met luifel op begraafplaats in Sint-Job-in't-Goor - Werfverslag 10 (d.d. 3 
augustus 2020) - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van Burgemeester en schepenen neemt akte van werfverslag nr. 10 (d.d. 3 augustus 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. 

5. GBS de Schakel - Kerkstraat 1: Nieuwe parking - Werfverslag 6 (d.d. 6 augustus 2020) - 
Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van werfverslag nr. 6 (d.d. 6 augustus 2020) van 
de werfvergadering over het maken van een nieuwe parking naast de gemeentelijke basisschool de Schakel, 
Kerkstraat 1 te 2960 Sint-Lenaarts. 

groendienst 

6. Kapvergunning Vijf Gezusterslaan 7 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
1 spar mits heraanplant van 1 streekeigen hoogstamboom 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. 

7. Kapvergunning Tilburgbaan 61 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
1 berk mits heraanplant van 1 streekeigen hoogstamboon 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. 

8. Kapvergunning Boogschutterlaan 9 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
4 wilde perelaars mits heraanplant van 2 hoogstambomen van plantmaat 16/18 (16-18 cm stamomtrek op 
borsthoogte). 
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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. 

9. Afsluiten kapvergunning Jos Nuytsdreef 53 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om het dossier KT 2018-204 af te sluiten en de 
(eventuele) aanmaningen tot betaling stop te zetten. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de dienst groen en 
leefomgeving en de aanvrager. 

10. Afsluiten kapvergunning Staf Larochelaan 31 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om het dossier KT 2019-87 af te sluiten en de 
(eventuele) aanmaningen tot betaling stop te zetten. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de dienst groen en 
leefomgeving en de aanvrager. 

11. Afsluiten kapvergunning Heyaard 53 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om het dossier KT 2020-39 af te sluiten en de 
(eventuele) aanmaningen tot betaling stop te zetten. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de dienst groen en 
leefomgeving en de aanvrager. 

12. Teruggave waarborg omgevingsvergunning Cambeenbos laan H 2 (OMV2018-162) 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het advies van de groendienst met betrekking 
tot hogervermelde omgevingsvergunning. 
Aan de financieel directeur van de gemeente wordt de opdracht gegeven om de borgsom (€ 750) 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 kapvergunning Cambeenbos laan H 2 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het advies van de groendienst met betrekking 
tot hogervermelde kapvergunning. 
Aan de financieel directeur van de gemeente wordt de opdracht gegeven om de borgsom (€ 1 800) volledig 
terug te betalen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de dienst groen & leefomgeving 
en de aanvrager. 
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wegendienst 

14. 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 in de Brasschaatbaan, 2960 Brecht volgens 
dossier 344869. 
- Fluvius, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout voor werken te Franciscanessenlaan 2, 2960 Brecht 
volgens dossier 20-04002. 
- Fluvius, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout voor werken te Max Wildiersplein, 2960 Brecht volgens 
dossier 341655. 
- Telenet, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen voor werken te Van Pulstraat 3, 2960 Brecht volgens dossier 
25050257. 
- Telenet, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen voor werken te Van Bavellaan 22, 2960 Brecht volgens dossier 
25049682. 

15. Overlagingswerken 2019 - Factuur Hoogmartens NV en proces-verbaal 2 van betaling 
Studieburo Schillebeeckx - dd. 20 juli 2020 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de factuur van Hoogmartens NV, met een bedrag van 1 
223,39 euro incl. btw, en het proces-verbaal van Studieburo Schillebeeckx m.b.t. de belijningswerken omvat 
in de overlagingswerken voor 2019 goed. 

16. Verkeerslicht kruispunt Mallebaan/Heihoefke - definitieve herstelling - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de definitieve herstelling van het 
verkeerslicht op het kruispunt Mallebaan/Heihoefke door Yvan Paque, Rue Arbre Courte Joie 48, 4000 
Rocourt voor een bedrag van € 5.041,23 exclusief btw. 
Artikel 2 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen - milieu 

17. Milieumisdrijf - Geluidsnormen cfr. niet ingedeelde inrichting - Ebeslaan 18 - Aanmaning tot 
naleving - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanmaning tot naleving van de 
geluidsnormen cfr. niet ingedeelde inrichtingen, Café den Dremmel, Ebeslaan 18, 2960 Brecht, van de lokale 
toezichthouders milieu, PZ Voorkempen. 

vergunningsregister 

18. GC2020/15 - Vergunningenregister - Dopheidelaan 15 - Deels opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Volume 2, een bungalow met de nok haaks op de wegas, gelegen te Dopheidelaan 15 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 2) sectie L 23 P5) wordt in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
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Volumes 1 (voorste volume) en 3 (achterste volume) en de woonfunctie worden niet opgenomen in het 
vergunningenregister als vergund geacht. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

19. GC2020/20 - Vergunningenregister - Vaartstraat 178 - Deels opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Het hoofdvolume onder zadeldak gelegen te Vaartstraat 178 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 
772 A4) wordt in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
De 2 aanbouwen achter het hoofdvolume onder zadeldak en de constructies in de achtertuin worden niet 
opgenomen in het vergunningenregister als vergund geacht. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

20. GC2020/24 - Vergunningenregister - Zandschel 5 - Deels opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Het bijgebouw met afmetingen 5,2 m x 3,3 m zoals het voorkomt op de mutatieschets van 1960 gelegen te 
Zandschel 5 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie B 195 R2) 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. 

21. GC2020/26 - Vergunningenregister - Eyndovensteenweg 75 - Deels opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De woning onder zadeldak en het rechthoekige bijgebouw rechtsachter de woning en tegen de rechter 
perceelsgrens gelegen te Eyndovensteenweg 75 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie N 550 A en (afd. 
3) sectie N 556 N) worden in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. De aanbouw rechts 
achteraan in de inham van het zadeldak, de garage links naast en achter de woning en het achterste 
bijgebouw (vierkant) rechtsachter de woning worden niet opgenomen in het vergunningenregister als 
vergund geacht. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

22. GC2018/10 - Opname in het vergunningenregister - Kleine Vraagstraat ZN - Aktename besluit 
Raad voor Vergunningsbetwistingen en aanstelling raadsman 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het besluit van de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de dienst omgeving om een nieuw besluit 
op te maken binnen de 4 maanden. Hierbij wordt Joris Geens aangesteld. 
Artikel 3 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Joris Geens en de dienst omgeving. 
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23. SV2016/78 - Stedenbouwkundige vergunning - Sint Lenaartsbaan ZN - Aktename verval 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verval van SV2016/78 voor het aanleggen 
van een silo voor opslag van groenafval en bijhorende betonverharding bij een kwekerij van heesters en 
bomen in Sint Lenaartsbaan ZN te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie C 151 H. De stedenbouwkundige 
vergunning wordt in het vergunningenregister opgenomen als vervallen. 
Artikel 2 
Een uittreksel van de collegebeslissing wordt bezorgd aan de financiële dienst voor de annulering van de 
borgen. 

omgevingsvergunningen 

24. OMV2020/257 - Omgevingsvergunning - Vlierbeslaan 26 - Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt de organisatie van een openbaar onderzoek voor 
bovenstaande aanvraag. 
Het openbaar onderzoek loopt van 05/08/2020 tem 04/09/2020. 

25. OMV2020/273 - Omgevingsvergunning - Ondernemerslaan 3 - Openbaar onderzoek 

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

26. OMV2020/274 - Omgevingsvergunning - Henweg ZN - Openbaar onderzoek 

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

27. OMV2020/278 - Omgevingsvergunning - Tilburgbaan ZN (113) - Openbaar onderzoek 

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

28. OMV2020/285 - Omgevingsvergunning - Theo Coertjenslaan ZN - Openbaar onderzoek 

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

29. OMV2020/293 - Omgevingsvergunning - Lessiusstraat 58 - Openbaar onderzoek 

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

30. OMV2020/118 - Omgevingsvergunning - Baan op Sas 2 5 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor verbouwen van een woning en slopen 
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van een tuinhuis in Baan op Sas 2 5 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 73 T5, mits voldaan wordt 
aan volgende voorwaarden: 
-Deze vergunning omvat geen regularisatie van de garage rechtsachter de woning. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Dienst Integraal Waterbeleid 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 
-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. 
*Naleving wettelijke voorwaarden inzake bouwafstanden en afsluitingen nabij waterlopen hetzij :  
-vrijwaren 5m erfdienstbaarheidszone voor onderhouds- en ruimingswerken vanaf kruin van de waterloop 
-afsluiting tot 1,50 m toegelaten op min 0,75m tot 1m vanaf de kruin van de waterloop  
-afsluitingen hoger dan 1,50m te plaatsen op minimaal 5 m van de kruin van de waterloop 
-afsluitingen haaks op de waterloop moeten binnen de 5m-zone verwijderbaar zijn 
*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). 
-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’.  
- 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.  
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- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

31. OMV2020/170 - Omgevingsvergunning - Steenweg Withof 10 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het bouwen van een vrijstaande 
ééngezinswoning met een aangebouwd bijgebouw en bijhorende verharding te Steenweg Withof 10, 2960 
Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 4 K, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
-Het niet bebouwde gedeelte van het perceel moet aangelegd worden met hoogstammig groen, het 
bestaande moet bewaard worden. Het groen moet aangebracht worden langs alle zijde 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 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.  
-WATER: uit te voeren maatregelen: 
-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. 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. 
• 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 5,25 m2 en inhoud van 3.282,50 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 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) 
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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). 
-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). 
-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. 

32. OMV2020/181 - Omgevingsvergunning - Doelstraat 13 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het verbouwen van een zonevreemde 
woning in Doelstraat 13 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 637 P en (afd. 4) sectie D 637 H, mits 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- De niet strikt noodzakelijke verharding (aangeduid op bijgevoegd plan) dient beperkt te worden tot 
5% van de totale oppervlakte van het perceel (= 42 m²). 
- 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 
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-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.  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- 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. 

33. OMV2020/192 - Omgevingsvergunning - Veldovenweg 2 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het uitbreiden van een woning met een 
garage in de zijtuinstrook, het bouwen van een bijgebouw en het slopen van bijgebouwen in Veldovenweg 2 
te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 417 K, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
-De niet strikt noodzakelijke verhardingen voor dit perceel mogen maximaal 61,9m² bedragen.  
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. 
-WATER: uit te voeren maatregelen: 
-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:  
• 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)  /  (bijgebouw; put, pomp en 
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aftappunten, drinkwater voor dieren, dienstkraan voor kuiswater, buitenkraantje etc) 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 aangepaste 
plan) met een minimale wandoppervlakte van 7,2 m2 en inhoud van 4.100 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. 
-De overwelving van de baangracht wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de geldende 
gemeentelijke verordening inzake het overwelven van baangrachten en/of conform het advies van de 
Afdeling Wegen en Verkeer, Wegendienst en/of rioolbeheerder Pidpa. 
-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). 
-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. 
-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”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
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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. 
- 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.  

34. OMV2020/225 - Omgevingsvergunning - Tulpstraat 12 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor bouwen nieuwe veranda, slopen 
bestaande veranda en berging in Tulpstraat 12 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 904 L aan R.V.L 
NV gevestigd te Bosstraat 3 te 2960 Brecht mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- Achter de nieuwe veranda moet er een tuinzone van minimaal 10m aanwezig zijn. Is dit niet het geval, dan 
moet de diepte van de veranda zodanig aangepast worden dat er minimaal 10m tuinzone aanwezig is achter 
de veranda. 
- de niet strikt noodzakelijke verhardingen mogen niet meer dan 5% van de perceelsoppervlakte bedragen, 
zijnde 14,8m². 
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 
-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. 
*Naleving wettelijke voorwaarden inzake bouwafstanden en afsluitingen nabij waterlopen hetzij :  
-vrijwaren 5m erfdienstbaarheidszone voor onderhouds- en ruimingswerken vanaf kruin van de waterloop 
-afsluiting tot 1,50 m toegelaten op min 0,75m tot 1m vanaf de kruin van de waterloop  
-afsluitingen hoger dan 1,50m te plaatsen op minimaal 5 m van de kruin van de waterloop 
-afsluitingen haaks op de waterloop moeten binnen de 5m-zone verwijderbaar zijn 
*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). 
-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’. 
-NATUUR: 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. 
- 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 
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niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- 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. 

35. OMV2020/227 - Omgevingsvergunning - Rommersheide H 20 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor verbouwen en uitbreiden van de woning 
in Rommersheide H 20 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie A 323 M2, mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden: 
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen:  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Waterwetboek 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen 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: 
-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 septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat conform de richtlijnen: Een septische put is verplicht aan te leggen in het collectief te 
optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet hierop aangesloten worden. 
In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal gebied of collectief geoptimaliseerd 
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 
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aangesloten op de riool. 
-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 3,2 m2 en inhoud van 2000 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. 
-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 
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co-operation for Accreditation –EA”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- 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. 

36. OMV2020/238 - Omgevingsvergunning - Fruithoflaan 99 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een woning in de 
Fruithoflaan 99 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 33 Z2, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
- De niet strikt noodzakelijke verharding (aangeduid op bijgevoegd plan) dient beperkt te worden tot 
5% van de totale oppervlakte van het perceel (= 52 m²).  
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. 
-WATER: uit te voeren maatregelen: 
-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. 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. 
• 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 5,25 m2 en inhoud van 3.282,50 liter. Deze installatie maakt het insijpelen 
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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 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). 
-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.  
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37. OMV2020/145 - Omgevingsvergunning - Vaartkant Links 43 - Toepassing wijzigingslus 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het wijzigingsverzoek en geeft toestemming 
om de behandelingstermijn eenmalig te verlengen met maximaal 60 dagen in toepassing van artikels 30 en 
45 van het omgevingsdecreet in functie van een wijzigingslus. 

38. OMV2020/85 - Omgevingsvergunning - Dorpsstraat 2 - Aktename beroep en bevestiging 
standpunt 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen maakt het dossier over aan de provincie en bevestigt naar 
aanleiding van dit beroep uitdrukkelijk het vroeger ingenomen standpunt. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provincie en de dienst omgeving. 

39. OMV2018/26 - Omgevinsvergunning - Theo Coertjenslaan 7 - Aktename besluit Raad voor 
Vergunningsbetwistingen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen van 14 juli 2020. 

40. OMV2018/150  - Omgevingsvergunning - Dorpsstraat 2 - Aktename besluit Raad voor 
Vergunningsbetwitsingen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen. 

41. OMV2019/396 - Omgevingsvergunning - Bosstraat 8 - Aktename besluit Deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de Deputatie van 30 juli 
2020. 

42. OMV2020/279 - Omgevingsvergunning - Groot Veerle 47 en 47Z - Advies aan de Deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft gunstig advies voor de wijziging van een melkveebedrijf: 
uitbreiding melkopslag in Groot Veerle 47 2960 Brecht te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie E 267 G, 
(afd. 4) sectie E 267 K, (afd. 4) sectie E 267 R, (afd. 4) sectie E 267 M en (afd. 4) sectie E 267 S, mits 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
 Milieuvoorwaarden 
-De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
-aanpassing koelvermogen én toekomstige optimalisatie 
-verduurzaming van de waterhuishouding op het bedrijf door het inzetten op hemelwaterrecuperatie voor 
laagwaardige toepassingen. 
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. 

43. OMV2020/282 - Omgevingsvergunning - Eester 6 en 6A - Advies aan de Deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft gunstig advies voor wijzigen van een gemengd veebedrijf 
en de sloop van een vrijstaande varkensstal en de gedeeltelijke sloop van een varkensstal en de omvorming 
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naar weide voor runderen, grasveld of groenscherm, een vermindering in varkens- en biggenplaatsen en 
mestopslagcapaciteit, de uitbreiding van de stalling van voertuigen, de opslag van stro en de wijziging van 
inplanting van de mazouttanks en verdeelslang in Eester 6A 2960 Brecht te Brecht, kadasternummer (afd. 4) 
sectie D 11 E en (afd. 4) sectie D 15 D2, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
Milieuvoorwaarden 
- Toekomstige optimalisatie en verduurzaming van de waterhuishouding op het bedrijf door het inzetten op 
hemelwaterrecuperatie voor laagwaardige toepassingen. 
- De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
-Bij het werken slopen van de stallen dient men na te gaan vóór de werken beginnen of vleermuizen 
aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen, dient men contact op te nemen met het 
Agentschap voor Natuur en Bos. 
Stedenbouwkundige voorwaarden 
- 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. 

44. SV2012/334 - Stedenbouwkundige vergunning - Papbosstraat 2B - Beslissing verzoekschrift 
tot tussenkomst bij Raad voor Vergunningsbetwistingen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen verzoek tot tussenkomst in te dienen bij de 
Raad voor Vergunningsbetwistingen. 
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 

45. OMV2020/198 - Omgevingsvergunning - Abdijlaan 32-38 - Uitnodiging POVC 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging op de Provinciale 
Omgevingsvergunningscommissie d.d. 11 augustus 2020 inzake de omgevingsvergunningsaanvraag, 
betreffende een gemengd veebedrijf: verandering door wijziging, uitbreiding en overdracht en afbraak van 
een stal en berging, het bouwen van een landbouwloods (1200m²), het wijzigen van verhardingen en het 
aanleggen van een grondwaterwinning in Abdijlaan 32-38bis 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie K 
149 M, BRECHT, (afd. 2) sectie K 149 N, (afd. 2) sectie K 156 B, (afd. 2) sectie K 157 S, (afd. 2) sectie K 
157 P, (afd. 2) sectie K 157 E, (afd. 2) sectie K 157 R en (afd. 2) sectie K 158 H 
Artikel 2 
Het bestuur beslist om zich niet te laten vertegenwoordigen op de zitting. 
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omgevingsmeldingen 

46. OMV2020/287 - Omgevingsmelding - Luyckstraat zn - Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
mobiele breekinstallatie bij sloopwerken op de werf inrichting gelegen Luyckstraat te 2960 
Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 151 H en 154 B.  
Artikel 2  
Er wordt akte genomen voor een periode van maximaal één jaar.   
Artikel 3 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
bijzondere voorwaarden: 
Voor de werken een asbestscan wordt opgemaakt om mogelijke asbesthoudende materialen te 
detecteren die om bijzondere sloopregels vragen conform de milieuwetgeving. 
Geen luidruchtige werkzaamheden van 19.00 uur tot 07.00 uur en op zon- en feestdagen. 

47. OMV2020/301 - Omgevingsmelding - Schubertlaan 10 - Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor het plaatsen van 
een bovengrondse propaangastank van 1600 liter bij een weekendverblijf gelegen te 2960 Brecht, 
Schubertlaan10, kadasternummer (afd. 1) sectie A 324.  
Artikel 2  
Er wordt akte genomen voor onbepaalde duur. 
Artikel 3 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
bijzondere voorwaarden: 
Gastank:  
M.b.t. de exploitatie van een propaangastank zijn de sectorale milieuvoorwaarden  opgenomen in Afdeling 
5.17.3.3 Vlarem II van toepassing. Hierin wordt verwezen naar het van toepassing zijnde K.B. van 
21.10.1968 betreffende de opslagplaatsen voor vloeibaar gemaakt handelspropaan, handelsbutaan of 
mengsels daarvan in vaste ongekoelde houders. In art. 3 punt 3.2. van voormeld K.B. is bepaald dat de 
minimumafstand in horizontale projectie gemeten, die de propaangastank moet scheiden van elke opening 
van een woonlokaal en van elke opening van een werklokaal dat niet onderworpen is aan het open 
vuurverbod 5 m bedraagt.  
Tevens dient overeenkomstig voormeld artikel de propaangastank zich te bevinden op 3 m afstand van elke 
openbare weg en van elk naburig eigendom.  

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

48. OMVV 2020/8 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Vissersdreef 21 - 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 Vissersdreef 21 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 17 
X7, 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 TELENET 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 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: 
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-basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa (www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden) 
-GR 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, 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) 
° 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. 
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 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. 
- 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 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. 
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49. OMVV 2020/12 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Schotensteenweg 135 en 137 - 
Openbaar onderzoek 

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

50. OMVV 2020/13 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Goudvinklaan 46 - Openbaar 
onderzoek 

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

overdrachten 

51. OMV2020/247 - Omgevingsmelding van overdracht - Zoegweg 20 - Aktename melding 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de overdracht van 
de exploitatie van een inrichting voor aspergeteelt inrichting gelegen te 2960 Brecht, Zoegweg20, 
kadasternummer (afd. 3) sectie N 218 E aan Den Akker wonende/gevestigd te Den Eenen Boomstraat 
22, 2960 Brecht  
Artikel 2  
Er wordt akte genomen voor bepaalde duur, meer bepaald tot 29 maart 2036. 
Artikel 3 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
bijzondere voorwaarden: 
Bijzondere voorwaarden:  
-De exploitant dient de plannen van de inrichting en de vergunningsbesluiten ter beschikking te hebben op de 
exploitatieplaats. 
-Iedere stopzetting van activiteit(en) moet schriftelijk gemeld worden aan het gemeentebestuur. 
-Voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen moet men over een fytolicentie beschikken. -Beregening 
is in de maanden mei, juni, juli, augustus en september enkel toegelaten tussen 17 uur 's avonds en 11 uur 's 
morgens.  
-Ingebruikneming 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.  
-Buitendienststellingen grondwaterwinning: 
* 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 opslag van voedingsmiddelen dient te gebeuren conform de wetgeving van het Federaal 
Voedselagentschap. 

stedenbouwkundige attesten 

52. SA2020/17 - Stedenbouwkundig attest - Schotensteenweg ZN - Gunstig 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een gunstig stedenbouwkundig attest afgeleverd voor bouwen van een vrijstaande 
ééngezinswoning met hellend dak en één verdieping met een bebouwbare oppervlakte van 500,00m² in 
Schotensteenweg 158b te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 58 T overeenkomstig de 
verkavelingsvoorschriften aan Bart Palmers mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
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-       De voorwaarden opgenomen in het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos maken deel uit van 
het stedenbouwkundig attest en dienen strikt nageleefd te worden. 
-       De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke groendienst maken deel uit van het 
stedenbouwkundig attest en dienen strikt nageleefd te worden. 
-       De voorwaarden opgenomen in de watertoets maken deel uit van het stedenbouwkundig attest en 
dienen strikt nageleefd te worden. 
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. 
-       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. 
-       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 aanvrager en de behandeling van het dossier. Er kan momenteel nog 
geen uitspraak gedaan worden welke bouwmogelijkheden in het geplande RUP zullen opgenomen worden. 
-       De aanvraag voor een omgevingsvergunning dient eveneens vergezeld te zijn van een 
boscompensatieformulier. 
-       De algemene richtlijnen voor het bouwen van vrijstaande eengezinswoningen dienen gevolgd te 
worden 
-       De inplanting van de woning dient zodanig te gebeuren dat zoveel mogelijk waardevolle bomen 
behouden kunnen blijven. Hiervoor kan er best voorafgaandelijk contact opgenomen worden met de 
gemeentelijke groendienst. 
-       Garages en carports dienen in de bouwzone opgericht 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 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 

53. SA2020/16 - Stedenbouwkundig attest - Eyndovensteenweg ZN - Gunstig 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een stedenbouwkundig attest afgeleverd voor oprichten van een ééngezinswoning in open 
bebouwing. Inplanting volgens het plan in Eyndovensteenweg 60 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie 
N 699 V, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- De ingediende stedenbouwkundige voorschriften worden vervangen door de algemene richtlijnen voor 
vrijstaande bebouwing die als bijlage aan het stedenbouwkundig attest worden toegevoegd. 
- afbraak van de bestaande gebouwen en constructies, zoals aangeduid op plan 
- nazicht van de ligging van de rooilijn en de ligging van de achterperceelsgrens 
- 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 



23 

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 deel uit van het stedenbouwkundig attest en dienen 
strikt nageleefd te worden  
-Hemelwaterverordening. De watertoets met bepaling van de watermaatregelen zal worden opgemaakt bij 
de omgevingsaanvraag en de beoordeling van de bouwplannen. Alleszins zal nadruk gelegd worden op 
ruimte voor water, recuperatie en infiltratie van hemelwater en richtlijnen inzake waterveilig bouwen.  
-Milieubeoordeling bouwkundige aspecten  
°Ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen 
bij voorkeur aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende 
funderingslaag om maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken. 
 °Verdroging: Bij droogzuiging van bouwputten mag het onttrekken van grondwater geen groenschade 
veroorzaken. Als er een beek is moet het opgepompte water daarin geloosd worden.  
°Duurzaamheid: Rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen, hernieuwbare energie, 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 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 

buurtwegen 

54. Schattingsverslag waardebepaling gedeeltelijk afgeschafte buurtweg 123 te 
Kerkstraat/Kapelakker - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het schattingsverslag, opgemaakt door 
beëdigd Landmeter-expert Jelle Broothaerts op 9/07/2020 n.a.v. de meerwaarde van de grond die ontstaan 
is na de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 123 ter hoogte van Kerkstraat 46 te 2960 Brecht. 
Artikel 2 
Het schattingsverslag wordt ter akkoord voorgelegd aan de eigenaar. Indien er geen akkoord bekomen 
wordt, wordt verzocht cfr. artikel 28 § 2 van het gemeentewegendecreet een gezamenlijke schatter aan te 
stellen om de waardevermeerdering vast te stellen. 

mobiliteit 

55. Signalisatievergunningen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor het plaatsen van signalisatie op de 
openbare weg aan: 
- De aanvrager om van dinsdag 28 juli 2020 tot en met donderdag 30 juli 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Welkomstraat 32 – container in de berm en deels op 
de rijbaan 
- De aanvrager om van maandag 27 juli 2020 tot en met zaterdag 1 augustus 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Eikenlei t.h.v. huisnr. 86 – parkeerverbod en inname 
fietspad/voetgangersstrook voor plaatsen van container 
- De aanvrager om op dinsdag 28 juli 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te 
Brecht, Houtstraat t.h.v. huisnr. 51 – container op de rijbaan 
- De aanvrager om van vrijdag 31 juli 2020 tot en met maandag 3 augustus 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Vogelkerslaan t.h.v. huisnr. 8: plaatsen van 
container in de berm en deels op de rijbaan 
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- De aanvrager om van woensdag 5 augustus 2020 tot en met maandag 10 augustus 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Zandstraat t.h.v. huisnr. 130: plaatsen van container 
in de berm en deels op de rijbaan 
- De aanvrager om van 1 augustus 2020 tot en met 31 augustus 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Gemeenteplaats t.h.v. huisnr. 12 – parkeerverbod 
voor container inzake verbouwingen 
- De aanvrager om op woensdag 12 augustus 2020 (van 10u00 tot 13u00) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Handelslei thv huisnr. 37 – plaatsen van 
verhuiswagen op voet- en fietspad 
- De aanvrager om van dinsdag 11 augustus 2020 tot en met woensdag 12 augustus 2020 ( van 7u00 tot 
19u00) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Lessiusstraat t.h.v. huisnr. 9 
- parkeerverbod voor het plaatsen van verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om van maandag 17 augustus 2020 tot en met zaterdag 5 september 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van familie Bosschaert te Brecht, Condordreef 
t.h.v. huisnr. 17: plaatsen van container in de berm en deels op de rijbaan 
- De aanvrager om van vrijdag 31 juli 2020 tot en met maandag 3 augustus 2020 (aanpassing datum) 
signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Eikenlei 99 – parkeerverbod voor 
het plaatsen van verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om tussen dinsdag 4 augustus 2020 en vrijdag 14 augustus 2020 ( 1 à 2 werkdagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te 
Brecht, Leemstraat/ Heiken 81 – DWA en RWA aansluiting voorzien – inname berm en halve rijbaan 
- De aanvrager om op dinsdag 25 augustus 2020 ( van 08u00 t.e.m. 16u00) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Lessiusstraat t.h.v. huisnr. 13 - parkeerverbod over 
4 parkeerplaatsen voor het plaatsen van verhuiswagen 
- De aanvrager om op zaterdag 19 september 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Dorpsstraat t.h.v. huisnr. 9A - parkeerverbod over de gehele parking voor het appartement 
voor het plaatsen van verhuiswagen 
- De aanvrager om van zondag 2 augustus 2020 tot en met zondag 9 augustus 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Sint-Job-in-‘t-Goor, Kerklei 16-22 – parking naast Goorhof 
en chirolokalen  - parkeerverbod inzake kamp Akabe 
- De aanvrager om van dinsdag 11 augustus 2020 tot en met maandag 31 augustus 2020 (aanpassing 
datum) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: familie Bosschaert 
te Brecht, Condordreef t.h.v. huisnr. 17: plaatsen van container in de berm en deels op de rijbaan 
- De aanvrager om van maandag 31 augustus 2020 tot en met woensdag 30 september 2020 signalisatie 
aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Wagro bvba te Brecht, Brasschaatbaan 
(tussen Schoorsdijk en Kreolienstraat) en Koekoeksdreef: werken nutsleidingen – afsluiten rijbaan met 
omleiding 
- De aanvrager om op vrijdag 7 augustus 2020 ( van 18u00 tot 23u00) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Dorpsstraat 73 (parking vooraan aan het OC) - 
parkeerverbod voor het plaatsen van terras 
- De aanvrager om van dinsdag 11 augustus 2020 tot en met maandag 17 augustus 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Gasthuisstraat 11 – parkeerverbod over 7 
parkeerplaatsen (aan linkerzijde van parking welzijnscampus) voor plaatsen van container inzake 
renovatiewerken   
- De aanvrager om van dinsdag 11 augustus 2020 tot en met maandag 17 augustus 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, De Gauw t.h.v. huisnr. 41: plaatsen van container in 
de berm en deels op de rijbaan 
- De aanvrager om tussen woensdag 5 augustus 2020 en maandag 10 augustus 2020(1 à 2 opeenvolgende 
werkdagen in deze periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening 
van: Pidpa Hidrorio te Brecht, Baan op Sas II t.h.v. huisnr. 3B – DWA en RWA aansluiten -  afsluiten rijbaan 
met omleiding 
- De aanvrager om van woensdag 12 augustus 2020 tot en met vrijdag 21 augustus 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Kerkhofstraat t.h.v. huisnr. 105 – parkeerverbod en 
alternerend verkeer – dringend herstel distributiekabel 
- De aanvrager om op woensdag 19 augustus 2020 ( van 06u00 tot 19u00) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Processieweg t.h.v. huisnr. 39 (einde doodlopend 
stuk) – parkeerverbod en afsluiten rijbaan voor plaatsen van kraan 
- De aanvrager om op donderdag 27 augustus 2020 (van 07u00 tot 19u00) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Dalialaan t.h.v. huisnr. 2: afsluiten rijbaan voor 
plaatsen van vrachtwagen voor vloerisolatie 
- De aanvrager om van 10 augustus 2020 tot en met 14 augustus 2020 (+/- 2 werkdagen) (aanpassing 
datum) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Tilburgbaan thv huisnummer 
38 : inname fietspad voor plaatsen van kraantje voor beschoeiing van gracht 
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- De aanvrager om op vrijdag 4 september 2020 (van 07u00 tot 19u00) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Dalialaan t.h.v. huisnr. 2: afsluiten rijbaan voor 
plaatsen van vrachtwagen voor plaatsing chape 
- De aanvrager om op zaterdag 19 september 2020 ( van 07u00 tot 21u00) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Canadalaan thv huisnr. 25 – parkeerverbod voor 
plaatsen van ladderlift 
- De aanvrager om op donderdag 20 augustus 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Lessiusstraat t.h.v. huisnr. 11 - parkeerverbod voor het plaatsen van verhuiswagen en 
ladderlift 
- De aanvrager om van vrijdag 14 augustus 2020 tot en met dinsdag 1 september 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Moskoeylaan t.h.v. huisnr. 9A: plaatsen van 
container in de berm en deels op de rijbaan 

wonen 

56. Bezwaar tegen leegstandsheffing aanslagjaar 2019 - Rommersheide E7 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bovengenoemde bezwaarschrift ontvankelijk doch 
ongegrond. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester komt niet terug op de invordering van de leegstandsbelasting, kohier met 
artikelnummer 715960000431. 
Artikel 3 
Afschrift van dit besluit wordt per aangetekende zending bezorgd aan alle zakelijk gerechtigden en de 
financieel directeur van de gemeente Brecht. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

57. Gebruiksovereenkomst brandweerzone Rand - Kazerne Brecht - Sint-Job-In-'t-Goor 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft principiële goedkeuring aan de gebruiksovereenkomst. 
De opmerkingen zullen overgemaakt worden aan de zonecommandant. 
Artikel 2 
De opmerkingen zullen overgemaakt worden aan de zonecommandant 
(katrien.demaeyer@brandweer.zonerand.be) 

ICT 

58. Aankoop Chromebooks school Overbroek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte van Centralpoint voor de aankoop van 15 
Chromebooks, 15 licenties en 1 oplaadkar voor 32 chromebooks goed voor een bedrag van 6 399,15 incl. 
btw.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst ICT, de financiële dienst en de directie van 
de school (Stef Lambrechts). 
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informatiebeheer 

59. “Charter informatieveiligheid” en “Reglement inzake het gebruik van mobiele toestellen en 
opslagmedia” - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de twee reglementen “Charter informatieveiligheid” en 
“Reglement inzake het gebruik van mobiele toestellen en opslagmedia” en goed voor implementatie binnen 
onze organisatie.   
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst informatiebeheer. 

personeel 

60. Kennisname van besluiten algemeen directeur - juni 2020 (vervolg) 

61. Kennisname van besluiten algemeen directeur - juli 2020 

62. Verlenging wervingsperiode voor consulent ICT (B1-3) 

63. Tijdelijke aanstelling als halftijdse consulent wonen i.v.v. afwezigheid wegens ziekte  

FINANCIËN 

64. 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 2 672 600,93 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

65. Aanstelling gerechtsdeurwaarder - Belasting tweede verblijven - MA 

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

66. Bezwaar leegstandsheffing - Gildelaan 9 

Besluit 
Artikel 1 
Omwille van bovenstaande motivering verklaart het college van burgemeester en schepenen het 
bovengenoemde bezwaarschrift ontvankelijk doch ongegrond. 
Artikel 2 
De vordering van de leegstandsheffing met kohierartikel 715920001267  is inbaar dd. 26 november 2019 en 
dit voor het volledige bedrag van 6000 euro. De vordering wordt toegepast onder de geldende en 
goedgekeurde regelgeving welke opgenomen is in de gemeentelijke verordening inzake inventarisatie en 
belasting van leegstaande gebouwen en woningen van 9 maart 2017. 
Artikel 3 
De zakelijk gerechtigden zijn heden een belasting op leegstand verschuldigd van 6000 euro, de betaling 
dient per kerende te gebeuren met vermelding 715920001267. 
Artikel 4 
Afschrift van dit besluit wordt per aangetekende zending bezorgd aan alle zakelijk gerechtigden en de 
financieel directeur van de gemeente Brecht. 
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67. Bezwaar tegen heffing verwaarlozing periode 1 - Gildelaan 9 

Besluit 
Artikel 1 
Omwille van bovenstaande motivering verklaart het college van burgemeester en schepenen het 
bovengenoemde bezwaarschrift ontvankelijk doch ongegrond. 
Artikel 2 
De vordering van de verwaarlozingsheffing met kohierartikel  715950000236 is inbaar dd. 5 december 2019 
en dit voor het bedrag van 1000 euro. De vordering wordt toegepast onder de geldende en goedgekeurde 
regelgeving welke opgenomen is in de gemeentelijke verordening inzake inventarisatie en belasting van 
verwaarloosde gebouwen, woningen en terreinen van 9 maart 2017. 
Artikel 3 
De zakelijk gerechtigden zijn heden een belasting op verwaarloosde gebouwen, woningen en terreinen 
verschuldigd van 1000 euro, de betaling dient per kerende te gebeuren met vermelding 71595000236. 
Artikel 4 
Afschrift van dit besluit wordt per aangetekende zending bezorgd aan alle zakelijk gerechtigden en de 
financieel directeur van de gemeente Brecht. 

68. Bezwaar tegen heffing verwaarlozing periode 2 - Gildelaan 9 

Besluit 
Artikel 1 
Omwille van bovenstaande motivering verklaart het college van burgemeester en schepenen het 
bovengenoemde bezwaarschrift ontvankelijk doch ongegrond. 
Artikel 2 
De vordering van de verwaarlozingsheffing met kohierartikel 715950002559  is inbaar dd. 3 december 2019 
en dit voor het bedrag van 1500 euro. De vordering wordt toegepast onder de geldende en goedgekeurde 
regelgeving welke opgenomen is in de gemeentelijke verordening inzake inventarisatie en belasting van 
verwaarloosde gebouwen, woningen en terreinen van 9 maart 2017. 
Artikel 3 
De zakelijk gerechtigden zijn heden een belasting op verwaarloosde gebouwen, woningen en terreinen 
verschuldigd van 1500 euro, de betaling dient per kerende te gebeuren met vermelding 715950002559. 
Artikel 4 
Afschrift van dit besluit wordt per aangetekende zending bezorgd aan alle zakelijk gerechtigden en de 
financieel directeur van de gemeente Brecht. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

69. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - A.S. 

70. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - M.A. 

71. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - O.C. 

72. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters V.V.J., V.V.M., V.V.N, V.V.B. 

73. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters B.A. 

74. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - B. M. 
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burgerlijke stand 

75. Plaatsing grafsteen C.V.L. - Besluit 

76. Concessie begraafplaatsen S.JLC   - Besluit 

 

 
Ben De Bruyn Sven Deckers 
Algemeen Directeur wnd. Burgemeester 
 


