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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 11 augustus 2020 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Via S. Deckers: Toiletten kleuterschool De Sleutelbloem Brecht -> Vraag tot verduidelijking concrete vraag, 
wat zijn alternatieve oplossingen? dienst Patrimonium: overleg met juffen plannen. 
- Via S. Deckers: Onkruid verwijderen De Schakel Sint-Lenaarts (zie 5 foto's in bijlage) -> opnemen planning 
Groendienst. 
- Via E. Peeters: Omleiding werken brug Sint Job: aanpassing verkeerslichten Sluisvijfbaan: Uiterlijk 
donderdag 20/08/2020 zouden de werken afgerond zijn -> vraag om politie te voorzien in de spits om het 
verkeer te regelen: kruispunt Eikenlei/Sluisvijfbaan en brug + communicatie website (update informatie 
vragen aan dienst Patrimonium)  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

projecten 

3. Plaatsing van berging met luifel op begraafplaats in Sint-Job-in't-Goor - Coördinatieverslag 04 
Igean - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van Burgemeester en schepenen neemt akte van coördinatieverslag veiligheid 04 van 
Igean (d.d. 10 augustus 2020) over de afbraak van het bestaande mortuarium en bouw van nieuwe berging 
met openbaar toilet en luifel op de begraafplaats, Kerklei 23 te Sint-Job-in't-Goor. 

4. Plaatsing van berging met luifel op begraafplaats in Sint-Job-in't-Goor - Werfverslag 11 (d.d. 
10 augustus 2020) - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van Burgemeester en schepenen neemt akte van werfverslag nr. 11 (d.d. 10 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 - Verslag 3 van coördinatievergadering 
veiligheid Igean (d.d. 10 augustus 2020) - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van verslag 3 van coördinatievergadering veiligheid 
(d.d. 10 augustus 2020) van Igean over het maken van een nieuwe parking naast de gemeentelijke 
basisschool de Schakel, Kerkstraat 1 te 2960 Sint-Lenaarts. 

 

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen van dinsdag 18 augustus 2020 
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groendienst 

6. Kapvergunning De Renlaan 49 

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

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen - milieu 

7. Ambshalve schrapping risicogrond –  Eikenlei 46  – Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de schrapping van de grond(en) met 
kadasternummer afd.5, sectie A, nr 4a4 gelegen te Brecht, Eikenlei 46. 
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de Ovam en aan de aanvrager en/of eigenaar. 

vergunningsregister 

8. GC2020/22 - Opname in het vergunningenregister - Peter Benoitlaan 2 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1  
De dubbele garage en achterliggend platen kot zoals ingetekend op het toegevoegd inplantingsplan gelegen 
Peter Benoitlaan 2 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 146 T en (afd. 5) sectie A 146 A2) worden in 
het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
Artikel 2  
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en aan het Departement Omgeving. 
Artikel 3 
Beroepsmogelijkheden 
De opname of de weigering tot opname van een constructie als « vergund geacht » in het 
vergunningenregister kan worden bestreden met een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, 
overeenkomstig en met inachtneming van de regelen, vermeld in hoofdstuk VIII van titel IV en het decreet 
van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse 
bestuursrechtscolleges. Artikel 14, § 3, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State is van 
overeenkomstige toepassing. 
De beroepen bij de Raad inzake registratiebeslissingen kunnen door de volgende personen worden 
ingesteld: 
1° de persoon die beschikt over zakelijke of persoonlijke rechten ten aanzien van een constructie die het 
voorwerp uitmaakt van een registratiebeslissing, of die deze constructie feitelijk gebruikt; 
2° elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan 
ondervinden als gevolg van de registratiebeslissing; 
3° procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de 
registratiebeslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve 
werking overeenkomstig de statuten. 
Een bij het dossier betrokken vergunningverlenende bestuursorgaan, dat nagelaten heeft een uitdrukkelijke 
beslissing te nemen in eerste administratieve aanleg, wordt geacht te hebben verzaakt aan zijn recht om 
zich tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen te wenden, behoudens overmacht. 
De beroepen inzake registratiebeslissingen worden ingesteld binnen een vervaltermijn van vijfenveertig 
dagen, die ingaat als volgt: 
1°...; 
2° wat betreft registratiebeslissingen: 
a) hetzij de dag na de betekening, wanneer een dergelijke betekening vereist is; 
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b) hetzij de dag na de opname van de constructie in het vergunningenregister, in alle andere gevallen. 
De modaliteiten waaraan een verzoekschrift moet voldoen, worden geregeld in het Decreet van 4 april 2014 
betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse 
bestuursrechtscolleges. 
Contactgegevens van de Raad: 
Raad voor Vergunningsbetwistingen 
Ellips-gebouw 
Koning Albert II – laan 35 bus 81 
1030 Brussel 

omgevingsvergunningen 

9. OMV2020/271 - Omgevingsvergunning - Eendrachtstraat 17 - Openbaar onderzoek 

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

10. OMV2020/310 - Omgevingsvergunning - Hendrik Consciencelaan 37 - Openbaar onderzoek 

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

11. OMV2020/112 - Omgevingsvergunning - Energielaan 1 en Ringlaan 11 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor de exploitatie van een opslagplaats voor 
het tijdelijk stallen van kisten in Ringlaan 11D 2960 Brecht te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 764 
H aan PONTES NV gevestigd te Jules Moretuslei 2 te 2610 Antwerpen, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden:  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Brandweer dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
Milieuvoorwaarden  
Algemene en sectorale milieuvoorwaarden Vlarem 
A. Algemeen 

Omschrijving Deel Artikels 

Algemeen Hfst. 4.1 
Afd. 4.1.1 t/m 4.1.12 

Art. 4.1.0.1 - Art. 4.1.12.5 
  
  

Oppervlaktewater Hfst. 4.2 
Afd. 4.2.1 t/m 4.2.8 

Art. 4.2.1.1 - Art. 4.2.8.3.1 

Bodem en grondwater Hfst. 4.3 
Afd. 4.3.1 t/m 
4.3.3 

Art. 4.3.1.1 - Art. 4.3.3.1 

Lucht Hfst. 4.4 
Afd. 4.4.1 t/m 4.4.8 

Art. 4.4.1.1 - Art. 4.4.8.4 

Geluid Hfst. 4.5 
Afd. 4.5.1 t/m 4.5.7 

Art. 4.5.1.1 - Art. 4.5.7.1.5 

Licht Hfst. 4.6 Art. 4.6.0.1 - Art. 4.6.0.4 

Asbest Hfst. 4.7 Art. 4.7.0.1 - Art. 4.7.0.3 
B. Sectoraal 
-koelinstallaties (16.3.2.a) 
-rouwkamers (35) 
Opmerkingen: De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen worden teruggevonden in 
Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds 
geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en 
geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Vlaamse Navigator Milieuwetgeving van LNE, via 
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onderstaande link: https://navigator.emis.vito.be.  
C. Bijzondere voorwaarden: 
Lijkverzorging wordt uitgesloten van de bedrijfsactiviteiten. 
In afwijking van 5.35.1.2 en 5.35.1.3§2 dient de exploitant niet te voldoen aan de voorwaarden dat de 
wanden van de ruimtes effen en afwasbaar zijn, aangezien de kisten enkel worden opgeslagen en er geen 
lijkverzorging gebeurt op de inrichting.  
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. 

12. OMV2020/141 - Omgevingsvergunning - Boudewijnstraat 13 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor bouwen van een magazijn met 
werkplaats, een kantoorruimte en conciërgewoning en exploiteren van een schrijnwerkerij in Boudewijnstraat 
13 2960 Brecht te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie E 40 T, (afd. 4) sectie E 92 N2 en (afd. 4) sectie E 
92 R2 aan ALGEMENE SCHRIJNWERKERIJ BEYERS BVBA gevestigd te Heiken 88 te 2960 Brecht mits 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap voor Natuur en Bos dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Brandweer dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van De Vlaamse Waterweg dienen strikt nageleefd te worden en 
maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Inter dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal 
deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar 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 (toekomstige) 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: Een septische put is verplicht aan te leggen in het collectief te 
optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet hierop aangesloten worden. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt: 
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van 15.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (woning: put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-spoelingen, 
dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan, beregening)  /  (bedrijfsgebouwen; put, pomp en 
aftappunten voor bedrijfstoepassingen, dienstkraan voor kuiswater, wc-spoelingen, sanitair, buitenkraantje 
etc) met een noodoverloop naar een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het 
opgevangen regenwater mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 22,08 m2 en inhoud van 13.800 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). 

http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/%20milieuvergunningende/recente_wijzigingen
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-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 binnen 200 m, 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 
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 



6 

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. 
- Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be  
Milieuvoorwaarden  
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van Vlarem dienen te worden nageleefd  
Opmerking: 
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen worden teruggevonden in Vlarem II. Deze zijn 
evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest 
actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst 
van Vlarem II is te raadplegen op de Vlaamse Navigator Milieuwetgeving van LNE, via onderstaande link: 
https://navigator.emis.vito.be.  
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. 

13. OMV2020/158 - Omgevingsvergunning - Zandstraat 30 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor regularisatie bijgebouw in Zandstraat 30 
te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 69 E, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- De achter- en rechterzijde van het bijgebouw dienen eveneens te worden afgewerkt met witte crepi 
in plaats van de voorgestelde grijs geschilderde snelbouwsteen.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen:  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Waterwetboek 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-
rioleringsbeheer.  
-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:  
• Vrijstelling hemelwaterput. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone met een minimale 
wandoppervlakte van 2,67 m2 en inhoud van 1.666,5 liter. Deze installatie maakt het insijpelen van 
het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
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-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). 
-Waterlopenkaart: De erfdienstbare strook langs geklasseerde waterlopen en publieke grachten voor 
ruimingswerken moet gerespecteerd worden. Dit impliceert het vrijhouden van een zone van minimaal 5 
meter vanaf de oeverzone voor waterlopen (wetgeving 28/12/1967) en twee meter bij publieke grachten 
(light-statuut - GR 5/05/2015) 
-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.  
-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. 
- 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. 

14. OMV2020/163 - Omgevingsvergunning - Eikenlei 179 en 181 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor Plaatsen van reclame én wijziging 
uitvoering van servicegarage (appartement werd bergruimte / gevelwijzigingen) in Eikenlei 179 en 181 te 
Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 34 R19, (afd. 5) sectie A 34 S19 en (afd. 5) sectie A 34 C20, mits 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap Infrastructuur - Wegen en Verkeer dienen strikt 
nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 
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15. OMV2020/180 - Omgevingsvergunning - Kippendaallaan 2 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het isoleren en bekleden van de gevel in 
Kippendaallaan 2 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 51 K2, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

16. OMV2020/184 - Omgevingsvergunning - Van De Reydtlaan 42 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het vervangen van een bestaand 
bijgebouw door een nieuwe garage in Van De Reydtlaan 42 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 78 
M2, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- 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 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  

17. OMV2020/229 - Omgevingsvergunning - Hoge Meerheuvel 3 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het slopen van bestaande 
verharding, het rooien van bomen, het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning te Hoge Meerheuvel 3, 
2960 Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 47 V4, 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 perceeloppervlakte mag ingenomen worden 
voor het aanleggen van grasperken, speelruimten, tennisvelden e.d.. 
- Ter compensatie van het rooien van de 31 bomen dienen 10 streekeigen hoogstambomen met 
plantmaat 16/18 te worden aangeplant conform het advies van de groendienst. Deze aanplanting 
dient men tot volwassen bomen te laten uitgroeien. Bij uitval dient de aanplanting vervangen te 
worden. 
- De vogelkers op de rest van het terrein dient eveneens gerooid te worden op advies van de 
groendienst gezien dit een invasieve exoot is. 
- De inbuizing en overwelving van de baangracht dient te voldoen aan de voorwaarden in het advies 
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van de gemeentelijke wegendienst. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap voor Natuur en Bos dienen strikt 
nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van 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.  
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  
-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 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: 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 
aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt: 
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l / max. 10.000 l 
voorzien van nuttig hergebruik (woning: put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: 
minimaal wc-spoelingen gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan 
beregening)  /  (bedrijfsgebouwen; put, pomp en aftappunten voor bedrijfstoepassingen, drinkwater voor 
dieren, dienstkraan voor kuiswater, wc-spoelingen gelijkvloers, buitenkraantje etc) met een noodoverloop 
naar een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk 
conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
-Vrijstelling hemelwaterput. Er dient reeds een hemelwaterput van min X l aanwezig te zijn volgens de 
basisvergunning verleend op X (kenmmerk). 
-Praktische uitvoering bij meergezinswoningen als volgt: afzonderlijke put per gelijkvloerse woning hetzij ?x 
minimaal ? liter of een gezamenlijke put van minimaal ? liter met minimaal een aftappunt per gelijkvloers 
appartement voor nuttig huishoudelijk gebruik bij de woongelegenheden, hetzij wc-spoelingen begane 
grond.  
De hemelwaterafvoer van het bijgebouw dient mee te worden aangesloten op de regenwaterput. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van x m2 en inhoud van x liter. Deze installatie maakt het insijpelen van het 
opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat.  
-Voorwaarden debiet nooduitlaat bij grote aangesloten oppervlakte aan daken en/of verharding: Het 
doorvoerdebiet bedraagt minimaal 10l/s en het ledigingsdebiet bedraagt maximaal 20 l/s.ha vanaf 2500 m2 
aangesloten verharding tot 40 l/s.ha bij verhardingen vanaf 5000 m2, door middel van een knijpleiding, 
wervelventiel of pomp. 
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Deze installatie maakt het mogelijk dat een buffervolume langzaam vol loopt, in de grond sijpelt en slechts 
een kleine hoeveelheid water over langere tijd afgevoerd wordt naar de riolering, gracht of waterloop. 
• Aanleggen van een buffering met vertraagde afvoer met een inhoud van 25 liter per m2 afwaterende 
oppervlakte, conform het plan met een minimale inhoud van x liter. Het doorvoerdebiet bedraagt minimaal 
10l/s en het ledigingsdebiet is gelegen tussen maximaal 40 l/s.ha (vanaf 5000m2) en 20 l/s.ha (vanaf 2500 
m2) door middel van een knijpleiding, wervelventiel of pomp. 
-Deze installatie maakt het mogelijk dat een buffervolume langzaam vol loopt en slechts een kleine 
hoeveelheid water over langere tijd afgevoerd wordt naar de riolering, gracht of waterloop conform de 
Vlaamse Hemelwaterverordening.  
-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). 
-Waterlopenkaart: De erfdienstbare strook langs geklasseerde waterlopen en publieke grachten voor 
ruimingswerken moet gerespecteerd worden. Dit impliceert het vrijhouden van een zone van minimaal 5 
meter vanaf de oeverzone voor waterlopen (wetgeving 28/12/1967) en twee meter bij publieke grachten 
(light-statuut - GR 5/05/2015) 
-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). 
-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.  
-Maatregel tegen mogelijke waterverontreiniging: 
• Plaatsen van een waterzuiveringsinstallatie (iba - kwzi). Er dient contact opgenomen te worden met Pidpa 
om aan te sluiten bij het gemeentelijk samenwerkingsproject om de plaatsing van een individuele 
afvalwaterbehandelingsinstallatie (iba) bij particuliere woningen aan te vragen, tel 03 216 88 64.  
 Er dient stroomafwaarts van de iba een controleputje voorzien te worden om objectieve staalname mogelijk 
te maken, bij voorkeur ter hoogte van rooilijn. 
• Plaatsen kws-afscheider (olie- en slibafscheider) en zandopvangput : het potentieel verontreinigd 
(hemel)water afkomstig van de parking of bedrijfsverharding mag slechts geloosd worden na aangepaste 
voorbehandeling. 
• De sleufsilo's dienen zo te worden aangelegd dat mogelijk sappen niet in bodem, grond- of 
oppervlaktewateren kunnen terechtkomen - opgevangen sappen worden verzameld en afgevoerd naar de 
mestkelder of opvangput. 
• Mestopslagplaatsen moeten voldaan aan de constructienormen zoals bepaald in de 
milieuhygiënevoorschriften van Vlarem-omgeving. Bij de mestopslag dient het opgevangen hemelwater 
samen afgevoerd te worden met de mest overeenkomstig de geldende regelgeving inzake mestafzet.  
-Ontwikkelingsvoorwaarden in "effectief overstromingsgevoelig gebied": 
Naleving richtlijnen  terug te vinden de brochure 'overstromingsveilig bouwen en wonen': 
Bij ophoging voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de gebouwen 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. Geen grondophoging of 
grondaanvoer toegestaan bij project gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied. 
Adaptief bouwen / voorzorgsmaatregelen ifv waterschade: 
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 - het vloerpeil van de gebouwen moet voldoende hoog liggen om overstromingsveilig te zijn (binnenpas 
+30cm boven het straatniveau / gekend overstromingspeil) 
 - er mag geen ruimte voor water verloren gaan, noch in oppervlakte, noch in volume. 
 - de tuinen gelegen in het overstromingsgevoelig gebied moeten overstroombaar gehouden worden 
 - er mogen geen ondergrondse kelders worden gebouwd behoudens overstroombare (kruip)kelders 
 - er mogen geen ondergrondse stookolietanks worden aangelegd 
 - infiltratievoorziening bovengronds en boven het grondwaterniveau aan te leggen 
 - er mogen geen afsluitingen worden aangebracht die het perceel afsluiten van water 
 - de hemelwaterput moet beschermd worden tegen instromend overstromingswater door middel van 
waterdichte en verankerde deksels 
 - ondergrondse bouwwerken: enkel indien technisch noodzakelijk (!): 
  ° Geen kunstmatige afvoer van grondwater: de ondergrondse bouwlaag moet volledig worden uitgevoerd 
als waterdichte kuip zonder kunstmatig drainagesysteem. Er mag geen noodpompputje aanwezig zijn die het 
permanent wegpompen van grondwater kan veroorzaken. 
  ° Enkel waterdicht putje in het laagste punt van de nuttige ruimte met pomp tegen mogelijk instromend 
overstromingswater is toegelaten. 
  ° Verluchtingskoker bij ondergrondse parkeergarage te voorzien van waterbak en pompinstallatie.  
-Ontwikkelingsvoorwaarden in "effectief overstromingsgevoelig gebied" & Signaalgebied Luyckvoortsebeek: 
De percelen mogen in de toekomst bebouwd worden, maar ze moeten aan een aantal voorwaarden 
voldoen: 
1) Bij ophoging : de bouwkavels moeten, omdat ruimte voor water wordt ingenomen, groot genoeg zijn om 
de bebouwing en de strikt noodzakelijke ophogingen voor toegang tot de woning te kunnen compenseren en 
de verplichte infiltratievoorziening (hemelwaterverordening) te kunnen plaatsen in de tuin. De verplichte 
infiltratievoorziening moet bovengronds en boven het grondwaterniveau worden aangelegd. De compensatie 
voor ingenomen ruimte voor water, dient te gebeuren door een oppervlakkige afgraving boven grondwater 
die minimaal het ingenomen volume én de ingenomen oppervlakte bedraagt. 
2) Wanneer geen ruimte voor water wordt ingenomen, bijvoorbeeld door paalwoning-constructies of 
overstroombare (kruip)kelders en geen enkele ophoging dient de tuin enkel de nodige verplichte 
infiltratievoorziening te hebben. 
Voor 1) en 2) geldt dat de tuinen, indien gelegen in het overstromingsgevoelig gebied, overstroombaar 
moeten gehouden worden. Dit betekent dat bijvoorbeeld geen afsluitingen kunnen worden aangebracht die 
het perceel afsluiten van water van elders. 
Voor 1) en 2) geldt dat de eigenaar alle nodige voorzorgsmaatregelen dient te nemen om op zijn eigen goed 
waterschade te voorkomen door bijvoorbeeld geen ondergrondse constructies te bouwen of door 
overstromingsvrij te bouwen (vloerpeil moet min. 30cm boven X mTAW of overstromingspeil liggen) 
Het dossier vergunning dient voldoende onderbouwd te zijn. Dit betekent dat het dossier kan aantonen dat 
de bouw kan gerealiseerd worden volgens de hierboven gestelde eisen. 
Bij een herverkavelingsdossier dient dit voldoende onderbouwd te zijn. Dit betekent dat het dossier kan 
aantonen dat dit kan gerealiseerd worden rekening houdend met de hierboven gestelde eisen. In het 
herverkavelingsdossier wordt de bebouwbare oppervlakte per nieuw perceel vastgelegd, alsook waar op het 
perceel de woning komt. 
Bij een herverkavelingsdossier wordt gevraagd om de verplichte groenvoorziening langs de beek te laten 
aansluiten.  
-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 
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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. 
- Er mag niet geveld of geruimd worden tijdens de standaard schoontijd van 1 april tot en met 30 juni. 
- 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. 

18. OMV2020/231 - Omgevingsvergunning - Eendrachtstraat 10 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het verbouwen van een woning in 
Eendrachtstraat 10 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 34 B14 en (afd. 5) sectie A 34 C14, mits 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- de opslagruimte rechts achteraan mag niet als verblijfsruimte ingericht of gebruikt worden. 
- deze vergunning omvat geen regularisatie voor de overdekte garage en aansluitend open afdak aan 
de linkerzijde van het perceel. 
- 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 
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bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 

19. OMV2020/188 - Omgevingsvergunning - Schotensteenweg 97 - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor het vellen van 4 fijnsparren en 18 
grove dennen te Schotensteenweg 97, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 66 N10. 

20. OMV2020/299 - Omgevingsvergunning - Abdijlaan 33 - Advies 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleend gunstig advies voor een geothermische installatie in 
Abdijlaan 33 2960 Brecht te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie K 170 Z4 en (afd. 2) sectie K 170 P4. 

21. OMV2020/266 - Omgevingsvergunning - Oostmalsebaan 72A - Voorwaardelijk gunstig advies 
aan de deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft gunstig advies voor de bijstelling van de 
milieuvoorwaarden na GPBV-evaluatie in Oostmalsebaan 72A 2960 Brecht te Brecht, kadasternummer (afd. 
4) sectie D 390 F aan IGEAN-milieu en veiligheid gevestigd te Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem, 
mits voldaan wordt aan de voorwaarden: 
Naast de algemene en sectorale milieuvoorwaarden zijn er een aantal bijzondere voorwaarden gekoppeld 
aan de exploitatie, hetzij: 
1. In afwijking van artikel 5.2.1.2, §3, van titel Il van het VLAREM mag de aanvoer van het GFT+ afval dat in 
een hal wordt gestort gebeuren tot 22u00. 
2. In afwijking van artikel 5.2.1.5, §5, van titel Il van het VLAREM mag het groenscherm langsheen de 
randen van de inrichting uitgevoerd worden zoals aangeduid op het situeringsplan zoals gevoegd bij deze 
vergunningsaanvraag. 
3. De loods waarin de overslag van huisvuil en grofvuil plaatsvindt, is uitgerust met een zelf-sluitende poort; 
tijdens de werkzaamheden blijft deze poort maximaal gesloten. 
4. Volgeladen vrachtwagens met huisvuil of grofvuil worden afgedekt met een zeil in afwachting van hun 
vertrek. 
5. De composthopen van de groencompostering worden regelmatig omgezet om het ontstaan van een 
rottingsproces in de composthoop maximaal te voorkomen: bij het omzetten wordt rekening gehouden met 
de windinrichting teneinde eventuele geurhinder ter hoogte van de dichtstbijzijnde woningen en woonkernen 
te vermijden. 
6. Wat betreft Dranco I en II, mag in alle omstandigheden de opslagcapaciteit (buffer) in de 
ontvangst(voorbewerkingslhal niet langer dan vijf dagen bedragen. 
7. In afwijking van artikel 5.16.2.2.6 van titel Il van het VLAREM mag de afgezogen ventilatielucht van de 
vergistingsinstallaties behandeld worden met een biotrickling filter; de lucht die door de biofilter behandeld 
wordt, wordt vooraf door een luchtbevochtiger geleid. 
8. De werking van de wasser en de filter wordt opgevolgd via ammoniakmetingen in de ingaande en de 
uitgaande lucht: de controle van de verdeling van het waswater over het volledige filter-pakket en het nazicht 
of het filterpakket volledig gevuld is met pakkingsmateriaal, mag half-jaarlijks worden uitgevoerd. 
9. In afwijking en aanvulling van de algemene lozingsvoorwaarden zijn volgende bijzondere lozingsnormen 
van toepassing:  
- CZV: 125 mg/l; 
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- N totaal: 15 mg/l; 
- P totaal: 2 mg/l; 
- Chloriden: 1.200 mg/l; 
- Sulfaten: 200 mg/l; 
10. Uiterlijk op 9 mei 2021 wordt een emissiedaling van minstens 20% gerealiseerd, dit met de maatregelen 
zoals opgenomen in de studie Emissiereductie site noord te Brecht potentiële scenario’s, namelijk: 
- buiten dienst stellen van WKK3; 
- upgrade gasmotoren; 
- optimaliseren van de biofilters. 

omgevingsmeldingen 

22. OMV2020/308 - Omgevingsmelding - Groot Veerle zn (tegenover nr 41) - Aktename Vlaamse 
Overheid - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aktename door de Vlaamse Overheid 
d.d. 06/08/2020, van de omgevingsmelding klasse 3 ingediend door Pidpa gevestigd te Desguinlei 246, 2018 
Antwerpen, voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit met inrichtingsnummer 20200630-
0105, zijnde een opjaagstation, gelegen te Groot Veerle zn (tegenover huisnummer 41), 2960 Brecht, 
kadastraal bekend (afd. 4) sectie D 496 C, omvattende: 
Rubriek,  omschrijving,  Hoeveelheid + eenheid 
12.2.1   Transformator   160kVA 

23. OMV2020/294 - Omgevingsmelding - Vaartdijk 11 - Aktename melding zorgwonen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend voor de realisatie van 
een zorgwoning voor een perceel gelegen te Vaartdijk 11 2960 Brecht te Brecht, kadasternummer (afd. 2) 
sectie H 395 C. 
Artikel 2 
De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de 
meldingsakte. 
Artikel 3 
De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: 
- er mag geen kookgelegenheid ingericht worden in de ondergeschikte wooneenheid. 
Artikel 4 
Als de zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, aangewend zal worden voor de huisvesting van 
meerdere gezinnen of alleenstaanden, is daartoe een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning voor 
het opsplitsen van de woning vereist. Als de zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, terug 
aangewend wordt voor de huisvesting van 1 gezin, dan is dit meldingsplichtig. 

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

24. OMVV 2020/19 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Tilburgbaan 32 - Openbaar 
onderzoek 

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

omgevingsberoepen 

25. OMV2019/373 - Omgevingsberoepen -  Albertdreef 20A - Aktename besluit deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie d.d. 
28/07/2020, waarbij een weigering afgeleverd wordt voor het bouwen van een gekoppelde ééngezinswoning 
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met garage in de achtertuin, het verplaatsen van een grachtoverwelving voor het perceel Albertdreef 20a, 
2960 Brecht. 

mobiliteit 

26. 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 tussen woensdag 12 augustus en woensdag 19 augustus 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Pidpa Hidrorio te Brecht, Lessiusstraat 
t.h.v. huisnrs. 9-11-13 – aansluiting gebouwen – inname voetpad, parkeerstrook en deel van de rijbaan 
- De aanvrager om van vrijdag 21 augustus 2020 tot en met zaterdag 22 augustus 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Gemeenteplaats t.h.v. huisnr 18 – parkeerverbod 
voor plaatsen van vrachtwagen inzake levering meubels 
- De aanvrager om van maandag 24 augustus 2020 tot en met vrijdag 4 september 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Kapelstraat 60: inname voetpad en parkeerplaats 
voor plaatsen stelling en ladderlift inzake dakwerken – parkeerverbod t.h.v. huisnrs. 58 en 60 
- De aanvrager om vanaf vrijdag 14 augustus 2020 tot en met woensdag 19 augustus 2020 (aanpassing 
datum) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te 
Brecht, Hoogstraatsebaan, tussen vondel en huisnr. 112 – ophalen/vervangen deksels – afsluiten rijbaan 
- De aanvrager om op vrijdag 21 augustus 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Brugstraat thv huisnr. 137 2R – plaatsen van ladderlift op voet- en fietspad 
- De aanvrager om op woensdag 19 augustus 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Dorpsstraat 39a: plaatsen van vrachtwagen op de rijbaan voor levering meubels 
- De aanvrager om op vrijdag 14 augustus 2020 (van 15u30 tot 16u00) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Gemeenteplaats – plaatsen van 4 camionettes op 
het plein voor het oude gemeentehuis inzake huwelijk 
- De aanvrager om van dinsdag 18 augustus 2020 tot en met dinsdag 25 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   

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

personeel 

27. Vergoeding schade aan fiets ontstaan tijdens verplaatsing in het kader van de uitoefening 
van zijn functie 

FINANCIËN 

28. 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 114 520,24 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst van de nog terug te betalen waarborgen, naar 
aanleiding van afgehandelde kapvergunningen en/of bouwdossiers, goed voor een bedrag van 3 638,50 
euro. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 
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MENS - BURGERZAKEN 

burgerlijke stand 

29. Concessie begraafplaatsen R.FA - Besluit 

30. Concessie begraafplaatsen V.B.IC - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

erfgoed 

31. Archeologienota ID 15736 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de archeologienota met identificatienummer 
15736 en onderwerp Vooronderzoek Brecht Laboureur.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst erfgoed voor verdere verwerking. 

sport 

32. Verslag Sportraad van 11/08/2020 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag en de uitgebrachte adviezen van 
de Sportraad van 11/08/2020. 

33. Sport - Jaarlijkse erkenning sportverenigingen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de Brechtse sportverenigingen te erkennen voor 
sportjaar 2020-2021. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de Brechtse sportverenigingen en de gemeentelijke 
uitleendienst. 

WELZIJN 

34. Aanvraag subsidie Zuidwerking: inleefreizen en jongerenstages - 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de subsidieaanvraag. De aanvraag voldoet 
aan alle voorwaarden conform het reglement. Het college beslist de toelage van 150 euro te verlenen. 
Artikel 2 
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan dienst welzijn en dienst financiën.  
 

 
Ben De Bruyn Sven Deckers 
Algemeen Directeur wnd. Burgemeester 
 


