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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 18 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: bewoners Beukenlei 49/51 - vraag voor oplossing wateroverlast, eventueel verlaging van 
riolering (bijlage brief d.d. 12 augustus 2020) 
    --> Pidpa zal contact opnemen met de eigenaars om te overlopen wat er al werd gedaan en zal bekijken 
wat er gedaan kan worden als de pompen plots niet meer werken. 
    --> Wat is er al gedaan en wat staat er op de planning? -> Terugkoppelen aan het college 
- Via F. Van Looveren: Verkeerslichten Heihoefke - Mallebaan 
    --> Lichten zouden nog steeds niet werken. Kan hier naar gekeken worden, gelet op de hoogdringendheid 
bij aanvang schooljaar? 
    --> Herstelling wordt voorzien door dienst infrastructuur.  
- Bosschaertlaan: deksel van 1 rioolput zou losliggen. Kan hier iets aan worden gedaan? 
    --> dienst infrastructuur bekijkt wat concreet het probleem is (rioolput), en of de aanwezige betonblokken 
storend zijn voor de aanwezige opritten. Vraag om burgemeester bij plaatsbezoek te betrekken. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

3. Planning dienst infrastructuur - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de planning van de dienst infrastructuur. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst infrastructuur. 

projecten 

4. Verkaveling Kapelakker (VMSW) - Werfverslag 13 d.d. 12 augustus 2020 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van werfverslag 13 van 12 augustus 2020 met 
betrekking tot de weg- en rioleringswerken voor de verkaveling "Kapelakker". 

5. Project wijk "Leeuwerik" - VMSW - Verslag werfvergadering - 7 augustus 2020 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de werfvergadering van 7 
augustus 2020 aangaande de weg- en rioleringswerken m.b.t. het project wijk "Leeuwerik". 
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6. GBS de Schakel - Kerkstraat 1: Nieuwe parking - Vordering 2 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neem akte van vordering nr. 2 voor de uitgevoerde werken aan 
de nieuwe parking naast de gemeentelijke basisschool de Schakel, Kerkstraat 1 te 2960 Sint-Lenaarts door 
aannemer Adams uit Merksplas; en dit voor een bedrag van 13.787,03 euro inclusief btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de projectverantwoordelijke infrastructuur en de financiële 
dienst. 

7. GBS de Schakel - Kerkstraat 1: Nieuwe parking - Werfverslag 7 (d.d. 18 augustus 2020) - 
Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van werfverslag nr. 7 (d.d. 18 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 

8. Bekrachtiging noodvelling Benoitlaan 38 

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. 

9. Kapvergunning Peter Benoitlaan 34 

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

10. Kapvergunning Begonialaan 6a 

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

gebouwen 

11. Bouw nieuw technisch centrum - Verslag coördinatievergadering DJB-architecten nr. 16 (d.d. 
14 augustus 2020) - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van verslag nr. 16 (d.d. 14 augustus 2020) van de 
coördinatievergadering over de bouw van het nieuw technisch centrum voor de dienst infrastructuur van de 
gemeente Brecht.  



3 

12. Goedkeuring factuur werken parochiezaal Overbroek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de betaling van een toelage ter waarde van 
6.745,94 euro incl btw aan de verenigingen van Overbroek. 
Artikel 2 
De uitgave voor de subsidie is voorzien op 74/6640000/0739. Als bij de afrekening van alle facturen blijkt dat 
er een tekort zou zijn op dit budget, kan het saldo verschoven worden van 29/2211000/0742 Luifel 
petanquebanen Overbroek en Sint-Job naar 74/6640000/0739 infrastructuursubsidies verenigingen vrije tijd. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

omgevingsvergunningen 

13. OMV2020/144 - Omgevingsvergunning - Pierrelaan 42 - Openbaar onderzoek 

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

14. OMV2020/295 - Omgevingsvergunning - Vogelkerslaan 80 - Openbaar onderzoek 

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

15. OMV2020/156 - Omgevingsvergunning - Groot Schietveld ZN - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor natuurinrichtingswerkzaamheden: 
aanleggen van poelen en meanderarm ikv instandhoudingsdoelstellingen kamsalamander in Groot 
Schietveld ZN te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie B 602 F, (afd. 3) sectie B 602 C, (afd. 3) sectie B 
603 A, (afd. 3) sectie B 603/2, (afd. 3) sectie B 612, (afd. 3) sectie B 613, (afd. 3) sectie B 651, (afd. 3) sectie 
C 74, (afd. 3) sectie C 79, (afd. 3) sectie C 374 en (afd. 3) sectie C 786 B aan Agentschap voor Natuur en 
Bos gevestigd te Koningin Maria Hendrikaplein 70/73 te 9000 Gent, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden:  
De voorwaarden opgenomen in het advies van OVAM dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal 
deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Dienst Integraal Waterbeleid dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Ministerie van Landsverdediging dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Departement Landbouw en Visserij (hoofdbestuur) dienen 
strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
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. 
- De maatregelen in de archeologienota  moeten uitgevoerd worden overeenkomstig het programma 
geformuleerd in die archeologienota, inclusief de opgelegde voorwaarden, en het Onroerenderfgoeddecreet 
van 12 juli 2013. 
- 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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16. OMV2020/166 - Omgevingsvergunning - Gemeenteplaats 23 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het slopen van bijgebouwen en het 
verbouwen en uitbreiden van een halfopen eengezinswoning in Gemeenteplaats 23 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 3) sectie D 489 F, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen:  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Waterwetboek 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-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 
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 7,82 m2 en inhoud van 4887,5 liter. Deze installatie maakt het insijpelen van 
het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-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 
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perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel (deels) 
overstroombare (kruip)kelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water.  
-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.  
- alle geveldelen dienen afgewerkt te worden in duurzaam en esthetisch verantwoord materiaalgebruik, incl. 
eventueel vrijblijvende geveldelen (geen onafgewerkte situaties zoals snelbouwsteen). 
- 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 
blijven.  
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  

17. OMV2020/174 - Omgevingsvergunning - Korte Nieuwstraat 24 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor verbouwen van een halfopen 
eengezinswoning, wijzigen van verhardingen en aanvraag voor een tijdelijke woonst tijdens de bouwwerken 
in Korte Nieuwstraat 24 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 89 F2 en (afd. 5) sectie A 89 R, mits 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- De tijdelijke woonst (stacaravan links achteraan) dient na het einde van de werken van het perceel 
verwijderd te worden. 
- De niet strikt noodzakelijke verharding (aangeduid op bijgevoegd plan) dient beperkt te worden tot 
10% van de niet bebouwde ruimte van het perceel (= 49,42 m²).  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen:  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Waterwetboek 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
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-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-
rioleringsbeheer.  
-WATER: uit te voeren maatregelen: 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering bij bestaande woningen: Aangezien de 
betreffende bouwaanvraag zich situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op 
een zuiveringsinstallatie (centraal gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw 
reglementair te worden aangesloten op de bestaande riolering (als dat nog niet zou zijn uitgevoerd). 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Vrijstelling hemelwaterput.  
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 4;39 m2 en inhoud van 2.742,5 liter. Deze installatie maakt het insijpelen van 
het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-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.  
-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 
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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. 

18. OMV2020/251 - Omgevingsvergunning - Cambeenbos laan C 12 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het kappen van vier naaldbomen in 
Cambeenbos laan C 12 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 10 R8, mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden:  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Er mag niet geveld of geruimd worden tijdens de standaard schoontijd van 1 april tot en met 30 juni. 
- 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. 

19. OMV2020/234 - Omgevingsvergunning - Cambeenbos laan H 6 - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning voor het rooien van 7 naaldbomen te 
Cambeenbos laan H 6, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 12 B8. 

20. OMV2020/85 - Omgevingsvergunning - Dorpsstraat 2 - Deelname hoorzitting beroep 

Besluit 
Artikel 1 
Het bestuur beslist om zich niet te laten vertegenwoordigen op deze zitting. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provincie en de dienst omgeving. 

21. OMV2017/5 - Omgevingsvergunning - Oostmalsebaan 72A - Aktename beslissing Raad voor 
Vergunningsbetwistingen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de beslissing van de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen van 4 augustus 2020. 

omgevingsmeldingen 

22. OMV2020/307 - Omgevingsmelding - Dwarsdreef 18 - Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor het plaatsen van 
een bronbemaling bij een vrijstaande ééngezinswoning gelegen te 2960 Brecht, Dwarsdreef18, 
kadasternummer (afd. 1) sectie M 23 C10.  
Artikel 2 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
bijzondere voorwaarden: 
Bronbemaling, droogzuiging van bouwputten/werven en drainering:  
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(Het is verboden een bronbemaling te exploiteren als die geheel of gedeeltelijk is gelegen in een 
beschermingszone van het type I of II van grondwaterwinningen, bestemd voor de openbare 
watervoorziening.) 
-De droogzuiging moet voldoen aan art 5.53.3.1 van vlarem II. 
-Ingezet moet worden op retourbemaling. d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
een infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer.  
-Bij droogte moet het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik. 
-Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan lozing op de openbare riolering, met een verbod 
op lozing in de vuilwaterafvoer (DWA) indien gescheiden regenwaterafvoer  (RWA) aanwezig, én maximaal 
tot 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de riolering als je hiervoor een 
schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.)  
-De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
-Het grondwater dat onttrokken wordt bij de draineringen alsook bij de bronbemalingen moet, in zoverre dit 
met toepassing van de beste beschikbare technieken mogelijk is, nuttig worden gebruikt. 
-Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht 
retourbemaling, afvoer naar de beek of riolering. 
-De exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet). 
-Groenschade :  
 Schade ten aanzien van waardevolle bomen in de omgeving dient vermeden te worden. 
 Indien mogelijk enkel droogzuiging buiten droogte en zomerperiode en/of toepassing van retourbemaling  
 (vb druppelbevloeiing bomen, afvoer buiten onttrekkingszone). 
 Langdurige droogzuiging tussen de groei (apri-nov) dient vermeden te worden. 
-Geluidsoverlast: 
-De nodige maatregelen dienen genomen te worden om hinder (geluid, trillingen, …) te voorkomen. De 
pomp moet aangepast zijn aan de best beschikbare technieken en het omgevingsgeluid. In woongebieden 
worden bij voorkeur uitsluitend geluidsarme pompen gebruikt. 

23. OMV2020/311 - Omgevingsmelding - Nollekensweg zn - Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de bronbemaling 
bij bouwwerken inrichting gelegen te 2960 Brecht, Nollekensweg zn , kadasternummer (afd. 3) sectie D 36 
A  aan CONSEPT wonende/gevestigd te Victor Frislei 1  te 2970 Schilde.  
Artikel 2  
Er wordt akte genomen voor een termijn gedurende de bouwwerkzaamheden. 
Artikel 3 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
bijzondere voorwaarden: 
-Ingezet moet worden op retourbemaling. d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
een infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer. 
-Bij droogte moet het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik. 
-Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan lozing op de openbare riolering, met een verbod 
op lozing in de vuilwaterafvoer (DWA) indien gescheiden regenwaterafvoer  (RWA) aanwezig, én maximaal 
tot 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de riolering als je hiervoor een 
schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.) 
-De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
-Het grondwater dat onttrokken wordt bij de draineringen alsook bij de bronbemalingen moet, in zoverre dit 
met toepassing van de beste beschikbare technieken mogelijk is, nuttig worden gebruikt. 
-Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht 
retourbemaling, afvoer naar de beek of riolering.  
-Lozing bemalingswater – circulair watergebruik: 
°Mogelijkheid dient gekeken te worden het bemalingswater rechtstreeks af te voeren naar de beek richting 
ringweg of de RWA-afvoer van de Nollekensweg te gebruiken zodat het bemalingswater in geen geval 
afvalwaterstromen kan verdunnen en alzo de toestroom naar het zuiveringsstation verhogen. 
°Een deel van het water dient voor recuperatie en nuttige toepassing bij de bouwwerkzaamheden op de werf 
gestockeerd te worden en dient op verzoek aangeboden te worden aan de buurtbewoners. 
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24. OMV2020/313 - Omgevingsmelding - Steenboklaan 20 - Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
het plaatsen van een bronbemaling bij het bouwen van een  ééngezinswoning inrichting gelegen te 2960 
Brecht, Steenboklaan20, kadasternummer (afd. 5) sectie A 190 E3.  
Artikel 2 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
bijzondere voorwaarden: 
De exploitatie van de bronbemaling is enkel uitvoerbaar wanneer er een vergunning wordt afgeleverd voor 
de stedenbouwkundige handelingen aangevraagd in omgevingsvergunningaanvraag OMV_2020104368.  
Bronbemaling, droogzuiging van bouwputten/werven en drainering:  
(Het is verboden een bronbemaling te exploiteren als die geheel of gedeeltelijk is gelegen in een 
beschermingszone van het type I of II van grondwaterwinningen, bestemd voor de openbare 
watervoorziening.) 
-De droogzuiging moet voldoen aan art 5.53.3.1 van vlarem II. 
-Ingezet moet worden op retourbemaling. d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
een infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer.  
-Bij droogte moet het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik. 
-Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan lozing op de openbare riolering, met een verbod 
op lozing in de vuilwaterafvoer (DWA) indien gescheiden regenwaterafvoer  (RWA) aanwezig, én maximaal 
tot 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de riolering als je hiervoor een 
schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.)  
-De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
-Het grondwater dat onttrokken wordt bij de draineringen alsook bij de bronbemalingen moet, in zoverre dit 
met toepassing van de beste beschikbare technieken mogelijk is, nuttig worden gebruikt. 
-Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht 
retourbemaling, afvoer naar de beek of riolering. 
-De exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet).  
-Groenschade :  
 Schade ten aanzien van waardevolle bomen in de omgeving dient vermeden te worden. 
 Indien mogelijk enkel droogzuiging buiten droogte en zomerperiode en/of toepassing van retourbemaling  
 (vb druppelbevloeiing bomen, afvoer buiten onttrekkingszone). 
 Langdurige droogzuiging tussen de groei (apri-nov) dient vermeden te worden.  
-Geluidsoverlast: 
-De nodige maatregelen dienen genomen te worden om hinder (geluid, trillingen, …) te voorkomen. De 
pomp moet aangepast zijn aan de best beschikbare technieken en het omgevingsgeluid. In woongebieden 
worden bij voorkeur uitsluitend geluidsarme pompen gebruikt.  

stedenbouwkundige attesten 

25. SA2020/22 - stedenbouwkundige attesten - Vaartstraat 4-6 - Voorwaardelijk positief 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een positief stedenbouwkundig attest afgeleverd voor bouwen van een gesloten 
eengezinswoning in Vaartstraat 4 en een gesloten eengezinswoning in Vaartstraat 6 na wijziging van de 
gemeenschappelijke perceelsgrens in Vaartstraat 4-6 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 537 L en 
537 M, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- Er dienen spiegels aan beide gevels bevestigd te worden i.f.v. zichtbaarheid en verkeersveiligheid (zie 
voorwaarden AWV) 
- Het gabariet van de woning met wachtgevel rechts van Vaartkant 6 (Vaartkant 10) dient gevolgd te worden.  
- Voor de achtergevelhoogte van 6,25 meter dient deze hoogte gemotiveerd te kunnen worden vanuit 
duurzaamheidsaspecten (bv. isolatie), EPB regelgeving, of woonkwaliteitsnormen.  
- Eventuele vrijblijvende geveldelen en wachtgevels dienen visueel afgewerkt worden met duurzaam en 
esthetisch verantwoord materiaal (geen snelbouwsteen) zodat de gevel of vrijblijvende geveldelen geen 
visueel storend element vormen in het straatbeeld en de nabije omgeving.  
- De tuinzone, die minimaal 5 meter diep moet zijn, dient zo groen en onverhard mogelijk ingericht te 
worden. 
Voorwaarden bij het advies AWV:  
- Aanvrager dient spiegels te bevestigen aan de beide gevels van de garage zodat weggebruikers in beide 
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richtingen tijdig kunnen worden opgemerkt en ongevallen kunnen worden voorkomen. 
Voorwaarden bij de watertoets: 
-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, hernieuwbare energie, energiezuinig bouwen, duurzame 
materiaalkeuzes, hemelwaterrecuperatie, duurzaam waterverbruik, overstromingsveilig wonen ed moeten 
weloverwogen toegepast worden bij het project. 
-In de definitieve aanvraag moet rekening gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
°Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
°Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
°Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
°Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
°Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer 
-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 ANB. 

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 op donderdag 20 augustus 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, De Renlaan (aan de overkant van huisnr. 11) – parkeerverbod voor container 
- De aanvrager om van donderdag 27 augustus 2020 tot en met zaterdag 29 augustus 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Canadalaan thv huisnr. 26 – parkeerverbod voor 
verhuiswagen en ladderlift 
 - De aanvrager om tussen 21 augustus 2020 en 30 augustus 2020 (enkele dagen in deze periode) 
(aanpassing datum) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van 
gemeente Brecht te Brecht, Kerkstraat t.h.v. huisnr. 1 – stukje fiets -en voetpad vernieuwen 
 - De aanvrager om op vrijdag 4 september 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Brugstraat thv huisnr. 182 – plaatsen van verhuiswagen op fiets- en voetpad 
- De aanvrager om op zaterdag 5 september 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Brugstraat thv huisnr. 106 – plaatsen van verhuiswagen en ladderlift op fiets- en voetpad 
- De aanvrager om op woensdag 2 september 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Dorpsstraat 39a: plaatsen van vrachtwagen op de rijbaan voor levering meubels 
- De aanvrager om van maandag 24 augustus 2020 tot en met woensdag 30 september 2020 (+/- 7 dagen in 
deze periode) (aanpassing) 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 van woensdag 26 augustus 2020 tot en met vrijdag 4 september 2020 (verlenging) 
signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20270017) te 
Brecht, Mieksebaan/Rommersheide – aanleg nutsleidingen 
- De aanvrager om van donderdag 20 augustus 2020 tot en met donderdag 27 augustus 2020 signalisatie 
aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Nieuwstraat t.h.v. huisnr. 31 – plaatsen van 
container op de rijbaan 
- De aanvrager om tussen maandag 31 augustus 2020 en zondag 20 september 2020 (aanpassing datum) 
signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20272263) te 
Brecht, Achille Couvreurweg – aanleg nutsleidingen – werken in de berm 
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- De aanvrager om tussen vrijdag 28 augustus 2020 en zondag 20 september 2020 (aanpassing datum) 
signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20272253) te 
Brecht, Luyckstraat t.h.v. huisnr. 2a – aanleg nutsleidingen – werken in de berm 
- De aanvrager om op zaterdag 5 september 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Dorpsstraat 20 – parkeerverbod voor het plaatsen van verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om op zaterdag 22 augustus 2020  signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Hofstraat thv huisnr. 27 – parkeerverbod voor plaatsen van verhuiswagen    
- De aanvrager om op vrijdag 28 augustus 2020  signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Hofstraat thv huisnr. 27 – parkeerverbod voor plaatsen van verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om van woensdag 26 augustus 2020 tot en met maandag 31 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 

secretariaat 

27. Klachtenbehandeling - Rapport juli 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het rapport van klachtenbehandeling (in 
bijlage), voor de maand juli 2020. 

ICT 

28. Aankoop 22 tablets voor gebruik e-notulen gemeenteraadsleden 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte van Centralpoint voor de aankoop van 22 
tablets en 22 tablethoezen goed voor een bedrag van 4 446,34 incl. btw.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst ICT,  de financiële dienst. 

personeel 

29. Aanvaarding/niet aanvaarding van kandidaten voor consulent ICT (B1-3) 

30. Aanvaarding/niet aanvaarding van kandidaten voor coördinator financiële dienst (A1a-A3a) 

31. Aanvaarding/niet aanvaarding van kandidaten voor de functie expert mobiliteit (A1a-A3a) 

32. Kennisname vrijwillig ontslag ifv pensionering  

33. Arbeidswegongeval dd. 10 april 2020 - Beslissing genezing 

FINANCIËN 

34. 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 636 781,68 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst van de nog terug te betalen waarborgen, naar 
aanleiding van afgehandelde kapvergunningen en/of bouwdossiers, goed voor een bedrag van 2 550 euro. 
Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
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Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

35. Opvolgingsrapportering eerste semester 2020 gemeente en OCMW Brecht 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verklaart zich akkoord met de inhoudelijke rapportering en 
verwijst dit punt door naar de gemeenteraad van 10 september 2020. 

36. Aanpassing meerjarenplan 1 2020-2025 gemeente en OCMW Brecht 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft principieel goedkeuring aan de aanpassing 
meerjarenplan 1 gemeente en OCMW 2020-2025. 
Exploitatie uitgaven: 25.236.166,00 
Exploitatie ontvangsten: 31.308.230,00 
Investeringen uitgaven: 4.780.608,00 
Investeringen ontvangsten: 734.578,00 
Financiering uitgaven: 2.391.157,00 
Financiering ontvangsten: 108.233,00 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen legt het meerjarenplan voor aan de gemeenteraad van 10 
september 2020. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

37. Intrekking schrapping van ambtswege uit de bevolkingsregisters B.A. (CBS/2020/1616) 

burgerlijke stand 

38. Concessie begraafplaatsen SCF-VJRL - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

jeugd 

39. Speelpleinen Zomer 2020 - Monitoren - Aanstelling ter vervanging  

sport 

40. Sport - Verdeling subsidies werkjaar 2019-2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de voorgestelde subsidieverdeling voor 
sportverenigingen 2019-2020 te aanvaarden en uit te keren. 
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GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL 

41. Ongediertebestrijding in de gemeentelijke basisscholen De Sleutelbloem en De Schakel - 
Goedkeuring offerte 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het nieuwe onderhoudsabonnement voor de 
muizenbestrijding in de scholen De Sleutelbloem en De Schakel goed voor een bedrag van 2 209,00  euro 
(excl. btw). 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de school, de milieudienst, de dienst gebouwen en de 
financiële dienst. 

EREDIENSTEN 

42. Kerkraad Sint-Willibrordus - Verslag van kerkraad van 9 maart 2020 – Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van kerkraad Sint-Willibrordus van 
9 maart 2020. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Willibrordus.  

43. Kerkraad Sint-Willibrordus - Verslag van kerkraad van 31 mei 2020 – Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van kerkraad Sint-Willibrordus van 
31 mei 2020. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Willibrordus.  
 

 
Ben De Bruyn Sven Deckers 
Algemeen Directeur wnd. Burgemeester 
 


