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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 25 augustus 2020 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Boom aan parking van De Merel is beschadigd, na te kijken door de groendienst 
- Extra politiecontrole aanvragen voor hangjongeren op De Merel 
- Nieuwe inrichting aan school De Schakel: vrij klein om te draaien; dit is op te volgen. Indien nodig 
bijkomende signalisatie aanbrengen.  
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 - Werfverslag 12 (d.d. 
21 augustus 2020) - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van Burgemeester en schepenen neemt akte van werfverslag nr. 12 (d.d. 21 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. 

4. Plaatsing van berging met luifel op begraafplaats in Sint-Job-in't-Goor - Vorderingsstaat 4 - 
Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van Burgemeester en schepenen neemt akte van vordering nr. 4 voor de uitgevoerde werken 
voor de afbraak van het bestaande mortuarium en bouw van nieuwe berging met openbaar toilet en luifel op 
de begraafplaats, Kerklei 23 te Sint-Job-in't-Goor; en dit voor een bedrag van 21.489,60 euro inclusief btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de projectverantwoordelijke infrastructuur en de financiële 
dienst. 

5. GBS de Schakel - Kerkstraat 1: Nieuwe parking - Werfverslag 8 (d.d. 25 augustus 2020) - 
Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van werfverslag nr. 8 (d.d. 25 augustus 2020) van 
de werfvergadering over het maken van een nieuwe parking naast de gemeentelijke basisschool de Schakel, 
Kerkstraat 1 te 2960 Sint-Lenaarts. 
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6. GBS de Schakel - Kerkstraat 1: Nieuwe parking - Extra Verrekening 09 + 10A: Extra opbraak 
en afvoer bijkomende betonverharding (plantvak vooraan) + Extra klinkers bestaand voetpad 
Kerkstraat 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan verrekening 09: Opbraak en afvoer 
bijkomende betonverharding (plantvak) door aannemer Adams uit Merksplas voor een bedrag van 2.034,54 
euro inclusief btw; extra werken uitgevoerd aan de nieuwe parking naast de gemeentelijke basisschool de 
Schakel, Kerkstraat 1 te 2960 Sint-Lenaarts. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan verrekening 10A: Opbreken van tegels 
en vervangen door BSS-klinkers (het voetpad vooraan naast de Kerkstraat) door aannemer Adams uit 
Merksplas voor een bedrag van 755,67 euro inclusief btw; extra werken uitgevoerd aan de nieuwe parking 
naast de gemeentelijke basisschool de Schakel, Kerkstraat 1 te 2960 Sint-Lenaarts. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de projectverantwoordelijke infrastructuur en de financiële 
dienst. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

vergunningsregister 

7. GC2016/76 - Opname in het vergunningenregister - Brasschaatbaan 28 – Aktename beroep 
Raad van State en aanstelling raadsman 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de voormelde beschikking van de Raad van 
State en het overgemaakte verzoekschrift. 
Artikel 2 
Het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Brecht: 
- beslist tot in rechte treden tegen hoger genoemd verzoekschrift en de bijhorende cassatievoorziening die 
toelaatbaar wordt geacht ingevolge de beschikking; 
- geeft opdracht aan Mr. Joris Geens, advocaat bij GSJ advocaten CVOA en/of een door hem aan te stellen 
advocaat-kantoorgenoot tevens advocaat bij GSJ advocaten CVOA, advocaten bij de balie te Antwerpen, 
met kantoor gevestigd te 2600 Antwerpen aan de Borsbeeksebrug 36, tot het opmaken van alle nodige 
(procedures)stukken en het stellen van alle nodige (proces)handelingen, inclusief en o.a. het indienen van 
een memorie van antwoord (als verwerende partij) in de procedure bij de Raad van State. 
Artikel 3 
Afschrift van het besluit wordt bezorgd aan de hoofdgriffier van de Raad van State en aan Joris Geens van 
GSJ-advocaten. 

omgevingsvergunningen 

8. OMV2017/6 - Omgevingsvergunning - Laboureur - Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar van 
02/09/2020 tot en met 02/10/2020.  

9. OMV2020/187 - Omgevingsvergunning - Van Pulstraat 28 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een woning en 
vrijstaande berging in Van Pulstraat 28 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 380 N, mits voldaan 
wordt aan volgende voorwaarden:  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
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watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen:  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Waterwetboek 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-
rioleringsbeheer.  
-WATER: uit te voeren maatregelen: 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat conform de richtlijnen: In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal 
gebied of collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in 
dat geval wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, 
het grijs water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt: 
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (woning: put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-spoelingen 
gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan beregening) met een noodoverloop naar 
een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk 
conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
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 5,14 m2 en inhoud van 3212,5 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 
perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel (deels) 
overstroombare (kruip)kelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water. 
-OPPERVLAKTEWATER: Bronbemaling en droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van 
de werken een droogzuiging noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1). 
Ingezet moet worden op retourbemaling, d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer of via een infiltratiesysteem. 
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste alternatief lozing op de openbare 
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riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de 
riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.) 
De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
Een deel van het water dient voor recuperatie en nuttige toepassing bij de bouwwerkzaamheden op de werf 
gestockeerd te worden. Bij droogte moet het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor 
hergebruik. Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht 
afvoer in de riolering of beek. Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de 
milieuwetgeving. De exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 
omgevingsdecreet). 
-BOUWKUNDIGE ASPECTEN: Duurzaamheid, rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen, 
hernieuwbare energie, duurzame materiaalkeuzes, groendaken, hemelwaterrecuperatie, duurzaam 
waterverbruik en waterveilig wonen worden weloverwogen toegepast bij het project.  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelgrens verwijderd 
blijven. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 

10. OMV2020/222 - Omgevingsvergunning - Vaartkant Rechts 3B - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor bouwen van kantoren in Vaartkant 
Rechts 3B te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 929 C aan ROBA BETONWERKEN BVBA gevestigd 
te Meerseweg 55 te 2990 Wuustwezel mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- er wordt geen afwijking verleend van de gemeentelijke parkeerverordening. De 11 bijkomende 
parkeerplaatsen moeten voorzien worden conform het gewijzigde inplantingsplan dat het ingediende 
inplantingsplan vervangt. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Vlaamse Waterweg 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 gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen: 
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Waterwetboek 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
-WATER: de watermaatrelen uit de eerder verleende vergunning(en) blijven van toepassing, inzonderheid de 
plaatsing van: een kws-afscheider met zandopvang, iba/kwzi, hemelwaterputten en infiltratiezone. 
-OPPERVLAKTEWATER: Bronbemaling en droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van 
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de werken een droogzuiging noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1). 
Ingezet moet worden op retourbemaling, d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer of via een infiltratiesysteem. 
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste alternatief lozing op de openbare 
riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de 
riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.) 
De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
Een deel van het water dient voor recuperatie en nuttige toepassing bij de bouwwerkzaamheden op de werf 
gestockeerd te worden. Bij droogte moet het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor 
hergebruik. Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht 
afvoer in de riolering of beek. Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de 
milieuwetgeving. De exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 
omgevingsdecreet). 
-BOUWKUNDIGE ASPECTEN: Duurzaamheid, rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen, 
hernieuwbare energie, duurzame materiaalkeuzes, groendaken, hemelwaterrecuperatie, duurzaam 
waterverbruik en waterveilig wonen worden weloverwogen toegepast bij het project. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

11. OMV2020/241 - Omgevingsvergunning - Kerkhofstraat 16 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het slopen van een veranda en het 
uitbreiden van een woning in Kerkhofstraat 16 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 207 H, mits 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
-Rioleringsaansluiting: Voor bestaande gebouwen in gerioleerd gebied is er een aansluitverplichting: 
Aangezien de betreffende bouwaanvraag zich situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds 
aangesloten is op een zuiveringsinstallatie (centraal gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het 
betreffende gebouw reglementair te worden aangesloten op de bestaande riolering als dat nog niet zou zijn 
uitgevoerd. Hierbij dient rekening gehouden te worden het de afkoppelingsplicht van hemelwater op de 
reguliere afvalwaterafvoer.  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
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- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 

12. OMV2020/243 - Omgevingsvergunning - Zandgroefweg 10 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor slopen van woning, bijgebouwen, 
verwijderen van verharding en het bouwen van een woning in Zandgroefweg 10 te Brecht, kadasternummer 
(afd. 5) sectie A 2 Y21, 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: 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat conform de richtlijnen: In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal 
gebied of collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in 
dat geval wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, 
het grijs water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt: 
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (woning: put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-spoelingen 
gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan beregening) met een noodoverloop naar 
een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk 
conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 3,32 m2 en inhoud van 2076 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 
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aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag om 
maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken.  
Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van 
toepassing. Enkele voorbeelden materialen waar het water naast of door de verharding de grond in kan: 
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de online ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’. 
°opmerking gebruik steenslag: het gebruik van gebroken steenpuin voor bouwkundig bodemgebruik als 
alternatief funderingsmateriaal is toegestaan voor zover gescheiden van de bodem en afgedekt onder de 
voorwaarden van het Vlarebo (zie website ovam). 
-Ophoging: Voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de woning kan in combinatie met afgraving dieper op het 
perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel (deels) 
overstroombare (kruip)kelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water. 
-OPPERVLAKTEWATER: Bronbemaling en droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van 
de werken een droogzuiging noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1). 
Ingezet moet worden op retourbemaling, d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer of via een infiltratiesysteem. 
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste alternatief lozing op de openbare 
riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de 
riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.) 
De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
Een deel van het water dient voor recuperatie en nuttige toepassing bij de bouwwerkzaamheden op de werf 
gestockeerd te worden. Bij droogte moet het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor 
hergebruik. Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht 
afvoer in de riolering of beek. Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de 
milieuwetgeving. De exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 
omgevingsdecreet). 
-NATUUR: Bij het werken aan (oude) constructies, sloopwerken of het kappen van bomen dient men na te 
gaan vóór de werken beginnen of vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang 
komen, dient u contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos. 
-BOUWKUNDIGE ASPECTEN: Duurzaamheid, rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen, 
hernieuwbare energie, duurzame materiaalkeuzes, groendaken, hemelwaterrecuperatie, duurzaam 
waterverbruik en waterveilig wonen worden weloverwogen toegepast bij het project.  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
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- 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. 

13. OMV2020/245 - Omgevingsvergunning - Cambeenbos laan B 17 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het kappen van de dunne berk aan de 
linkerzijde (zie aangepast inplantingsplan van de groendienst) in Cambeenbos laan B 17 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 1) sectie M 10 A9, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- Enkel de boom op het aangepaste inplantingsplan mag gerooid worden (tweede boom aan de 
linkerzijde), de 3 andere betrokken bomen in de aanvraag dienen behouden te blijven. 
- Alle te behouden bomen op het perceel dienen tijdens het rooien van de dunne berk beschermd te 
worden tegen allerhande beschadigingen en eventuele verdichting van de bodem. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor het kappen van de 3 andere 
betrokken bomen in de aanvraag (zie aangepast inplantingsplan van de groendienst) in Cambeenbos laan B 
17 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 10 A9.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 

14. OMV2020/159 - Omgevingsvergunning - Lessiusstraat 93 - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor aanleggen van een zwembad in 
Lessiusstraat 93 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 417 S. 

15. OMV2020/240 - Omgevingsvergunning - Dorpsstraat 3 - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor het bouwen van een 
meergezinswoning met ondergrondse parkeergarage (autolift) in Dorpsstraat 3 2960 Brecht te Brecht, 
kadasternummer (afd. 4) sectie D 693 H en (afd. 4) sectie D 693 W2 aan ALLODIUM BVBA gevestigd te 
Handelslei 254 te 2980 Zoersel. 

16. OMV2020/6 - Omgevingsvergunning - Brasschaatbaan 10 - Aktename beslissing Deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het besluit van de Deputatie van 20 augustus 
2020. 

17. OMV2018/26 - Omgevingsvergunning - Theo Coertjenslaan 7 - Advies Deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen bevestigt uitdrukkelijk het vroeger ingenomen standpunt met 
uitzondering van de motivatie betreffende het aantal noodzakelijke parkeerplaatsen. Er moet voldaan 
worden aan de bepalingen van de gemeentelijke parkeerverordening wat betekent dat er 9 parkeerplaatsen 
voorzien moeten worden op eigen terrein. Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met 
het voorstel van de aanvrager om de ontbrekende 9 parkeerplaatsen te voorzien onder de luifel zoals 
ingetekend op de nieuw ingediende inplantingsplannen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Deputatie en de dienst omgeving. 
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18. OMV2020/293 - Omgevingsvergunning - Lessiusstraat 58 -  Advies aan deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft gunstig advies voor de melkveehouderij: de uitbreiding 
met een grondwaterwinning en de regularisatie naar de huidige toestand van het bedrijf in Lessiusstraat 58 
2960 Brecht te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 101 A en (afd. 3) sectie D 109 F aan Van 
Laerhoven-De Bruyn LV gevestigd te Lessiusstraat 58 te 2960 Brecht mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden:  
Stedenbouwkundige voorwaarden 
Alle gebouwen en constructies zijn stedenbouwkundig vergund met uitzondering van de constructies SV2 en 
GZ1 met zijn 2 aangebouwde bergingen conform de benamingen op het toegevoegde inplantingsplan. Voor 
deze gebouwen dient er ofwel aangetoond te worden dat ze vergund geacht zijn, ofwel dient er hiervoor een 
regularisatievergunning aangevraagd te worden.  
Milieuvoorwaarden 
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van Vlarem dienen te worden nageleefd 
Bijzondere voorwaarde(n): 
 -toekomstige optimalisatie en verduurzaming van de waterhuishouding op het bedrijf door het inzetten op 
hemelwaterrecuperatie voor laagwaardige toepassingen.  
Artikel 2 
De omgevingsvergunning kan worden verleend voor onbepaalde duur. 

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

19. OMVV 2020/16 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Zandschel 5 - Openbaar onderzoek 

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

20. OMVV 2020/4 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Van Bavellaan/Vredelaan - 
Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden voor 2 loten voor open bebouwing in Van Bavellaan/Vredelaan  te Brecht, kadasternummer (afd. 1) 
sectie M 67 F5, 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 TELENET dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Pidpa drinkwater dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van PROXIMUS dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Eandis System Operator dienen strikt nageleefd te worden 
en maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen:  
Waterrichtlijnen : 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden 
-GR 11 juni 2015 inzake aanleg rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen  
Watermaatregelen:  
-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: 
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° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de online ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’. 
° opmerking gebruik steenslag: het gebruik van gebroken steenpuin voor bouwkundig bodemgebruik als 
alternatief funderingsmateriaal is toegestaan voor zover gescheiden van de bodem en afgedekt onder de 
voorwaarden van het Vlarebo (zie website ovam).  
-Bouwkundige aspecten: Duurzaamheid, rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen, hernieuwbare 
energie, duurzame materiaalkeuzes, groendaken, hemelwaterrecuperatie, duurzaam waterverbruik en 
waterveilig wonen worden weloverwogen toegepast bij de bouwprojecten.  
Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de verkavelingsvergunning en aan de verkaveling 
gehechte bouwvoorschriften. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
- alle nutsleidingen, waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, t.v. distributie en telefoon, of 
eventuele aanpassingen aan reeds bestaande nutsleidingen nodig voor de realisatie van deze verkaveling 
zijn volledig ten laste van de verkavelaar. 
- De verkavelaar heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de 
distributienetbeheerder Iveka voor elektriciteit en aardgas, inzake distributie van elektriciteit en gas naar en 
in verkavelingen strikt na te leven. Kopie van deze reglementen wordt in bijlage toegevoegd. Deze teksten 
zijn eveneens raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via www.iveka.be. 
- de passende signalisatie bij hydranten op de waterleiding dient door de verkavelaar geplaatst worden. Voor 
meer informatie kan er contact opgenomen worden met de Brandweer op het nummer 03/313.97.11.  
- Indien er verlichting wordt voorzien, dan kunnen enkel de standaardarmaturen zoals goedgekeurd door het 
college van burgemeester en schepenen , gebruikt worden. Voor meer informatie kan er contact opgenomen 
worden met Eandis, op het nummer 09/263.24.62 of dossieradministratie.kempen@eandis.be. 
- Naleving volgende richtlijnen : 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden 
-Gemeenteraadsbesluit 11 juni 2015 houdende reglement voor aanleg rioleringsinfrastructuur in 
ontwikkelingen 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit 
(zie http://www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen). 
- Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden.   
- de grond gelegen in de wegenis dient kosteloos en zonder kosten afgestaan te worden aan de gemeente 
conform de beslissing van de gemeenteraad van 14/05/2020. 
- Het kappen van bomen op de loten i.f.v. bebouwing dient opgenomen te worden in de stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag voor de bebouwing. 
- de in rood gewijzigde verkavelingsvoorschriften dienen toegepast te worden. 
- bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Op het verkavelingsplan werden geen wijzigingen van het terreinprofiel opgenomen. Deze 
verkavelingsvergunning omvat dan ook geen stedenbouwkundige vergunning voor het wijzigen van het 
terreinprofiel. 
- wanneer voor een lot van de verkaveling is overgegaan tot registratie van de verkoop, de verhuring voor 
meer dan negen jaar, of de vestiging van erfpacht of opstalrecht wordt aan de gemeente een attest 
overgemaakt met het lotnummer, de datum van dergelijke registratie en naam en adres van de koper, 
huurder, houder van opstalrecht of erfpacht.  
- de percelen kunnen niet als bouwgrond verkocht worden en er zullen geen bouwvergunningen verleend 
worden alvorens aan deze voorwaarden voldaan is. 

21. OMVV2019/30 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Cambeenbos laan C 42  - Aktename 
administratieve lus en organisatie openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van de Deputatie tot het toepassen 
van een administratieve lus met daarbij de organisatie van een nieuw openbaar onderzoek en een tweede 
adviesvraag. 
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22. OMVV2019/31 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Lochtenbergplein ZN - 
Vertegenwoordiging hoorzitting beroep 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen laat zich vertegenwoordigen op de hoorzitting van het beroep. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provincie en de dienst ruimtelijke ontwikkeling. 

mobiliteit 

23. 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 maandag 24 augustus 2020 en vrijdag 4 september 2020 (1 à 2 werkdagen in 
deze periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa 
Hidrorio te Brecht, Cambeenbos laan E t.h.v. huisnrs. 6 t.e.m. 10 – 3 loten voorzien van DWA-
huisaansluitputje  - inname halve rijbaan 
- De aanvrager om van donderdag 3 september 2020 tot en met vrijdag 18 september 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20254972) te Brecht, Laarweg, 
Leerlooiersweg, Molenstraat – nutswerken i.o.v. Fluvius 
- De aanvrager om op zaterdag 12 september 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Canadalaan thv huisnr. 26 – parkeerverbod voor verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om op maandag 7 september 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van Telenet te Brecht, Braambeslaan t.h.v. huisnrs. 13-15 – aanleg leidingen voor 
Telenet – graafwerk in grasberm 
- De aanvrager om op vrijdag 11 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 van vrijdag 28 augustus 2020 tot en met zaterdag 5 december 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Hogebaan 91 - plaatsen van container op de rijbaan 
- De aanvrager om van 1 september 2020 tot en met 31 december 2020 (van maandag tot en met vrijdag) 
signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Kerkstraat 1 - GBS De Schakel – 
parkeerverbod over 3 parkeervakken bij de ingang van de school aan de kant van het standbeeld  
- De aanvrager om tussen 21 september 2020 en 11 december 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Heavy Pilots & Permits nv  te Brecht, 
Mallebaan, Dorpsstraat (tussen Heiken en Hoogstraatsebaan), Hoogstraatsebaan: tijdelijk verwijderen van 
signalisatie zodat uitzonderlijk vervoer (voor windmolens) kan passeren – plaatsen signalisatie bij het 
uitbreken/ opbouwen van de vaste signalisatie 
- De aanvrager om van vrijdag 4 september 2020 (17u00) tot en met zaterdag 5 september 2020 (1u30) 
signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Dorpsstraat 73 (parking vooraan 
aan het OC) - parkeerverbod voor het plaatsen van terras 
- De aanvrager om van vrijdag 18 september 2020 (17u00) tot en met zaterdag 19 september 2020 (01u30) 
signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Dorpsstraat 73 (parking vooraan 
aan het OC) - parkeerverbod voor het plaatsen van terras 
- De aanvrager om op zaterdag 12 september 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Hofstraat thv huisnr. 27 – parkeerverbod voor verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om van woensdag 2 september 2020 tot en met vrijdag 11 september 2020 (aanpassing 
datum) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius te Brecht, 
Kerkhofstraat t.h.v. huisnr. 105 – parkeerverbod en alternerend verkeer – dringend herstel distributiekabel 
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ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

24. Gebruiksovereenkomst tussen gemeente Brecht en het Rode Kruis afdeling Brecht - 
Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de gebruiksovereenkomst met het Rode Kruis 
afdeling Brecht goed te keuren. 
Artikel 2 
Een jaarlijkse gebruiksvergoeding van 25 euro is verschuldigd. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het Rode Kruis en de aan de financiële dienst. 

25. Dagorde gemeenteraad d.d. 10 september 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de dagorde van de gemeenteraad d.d. 10 
september 2020. 

ICT 

26. Aankoop Office O365 E1 licenties (Teams,Sharepoint,...) 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte van SoftwareOne voor de aankoop van 150 
Office 365 E1 licenties goed voor een bedrag van 12 523,50 euro incl. btw.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst ICT en de financiële dienst. 

personeel 

27. Kennisname van besluiten algemeen directeur - augustus 2020 

28. Verlenging aanstelling vervangingscontract  

29. Definitieve aanstelling in de functie van consulent omgeving (B1-3) na bevordering 

30. Tijdelijke aanstelling als halftijdse arbeider GC/bode i.v.v. afwezigheid wegens ziekte 

31. Tijdelijke deeltijdse aanstelling van bibliotheekassistente ivv deeltijdse 
loopbaanonderbreking  

FINANCIËN 

32. 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 150 872,99 euro goed. 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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33. Aanstelling gerechtsdeurwaarder gemeentelijke administratieve sanctie procedure 
stilstaan/parkeren - VDEC 

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

34. Aanstelling gerechtsdeurwaarder gemeentelijke administratieve sanctie procedure 
stilstaan/parkeren - VdKL 

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

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

35. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - K. F. 

36. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters S.K. 

MENS - VRIJE TIJD 

37. Sporthal de Ring: vernieuwen brandalarm + veiligheidsverlichting - Proces Verbaal 
voorlopige oplevering + afrekening werken 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van proces-verbaal van voorlopige oplevering voor 
de uitvoering door DEJONGH ELECTRICS van alle vernieuwingswerken in verband met branddetectie en 
noodarmaturen. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de afrekening door DEJONGH 
ELECTRICS voor een bedrag van € 27.189,26 excl. btw of € 32.899 incl. 21% btw van alle 
vernieuwingswerken in verband met branddetectie en noodarmaturen. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de projectverantwoordelijke infrastructuur en de financiële 
dienst. 

cultuur 

38. Retributiereglement i.v.m. gebruik cultuurinfrastructuur: uitzondering Familiehulp 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen staat een uitzondering op het retributiereglement i.v.m. gebruik 
cultuurinfrastructuur toe en gaat bijgevolg in op de vraag van familiehulp. Zaalhuur kan gebeuren in 
categorie 0, drank blijft betalend. 
Artikel 2 
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de cultuurdienst. 
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39. Retributiereglement i.v.m. gebruik cultuurinfrastructuur: uitzondering Agra Vrouwen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen staat een uitzondering op het retributiereglement i.v.m. gebruik 
cultuurinfrastructuur toe waarbij aan AGRA vrouwen de tarieven van categorie 1 aangerekend zullen 
worden. 
Artikel 2 
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de cultuurdienst. 

erfgoed 

40. Vaststelling tarieven toegangsgelden Kempuseum 

Besluit 
Artikel 1 Termijn 
Dit besluit treedt in werking vanaf 1 september 2020 tot en met 31 december 2025. 
Artikel 2 Toepassingsgebied 
De retributie is verschuldigd door de bezoeker van het Kempuseum. 
Artikel 3 Tarief 
De retributie wordt vastgesteld als volgt:  

Omschrijving tarief 

Individueel bezoek   

Standaardtarief (+18 jaar) 3,00 € p.p. 

80-20 regeling (+18 jaar) 0,60 € p.p. 

Gratis (-18 jaar) gratis 

Gratis (lerarenkaart) gratis 

Gratis (begeleiders mensen 
handicap) 

gratis 

Klas- en groepsbezoeken   

Scholen uit Brecht gratis 

Scholen buiten Brecht 30,00 € per klas 

Overige groepsbezoeken 2,00 € p.p. + 30,00 € gids 

Artikel 4 Wijze van betaling 
De retributie wordt contant betaald, bij voorkeur elektronisch met bijvoorbeeld bancontact, tegen afgifte van 
een betalingsbewijs.  
Artikel 5 Niet-betaling 
Bij niet-betaling van het verschuldigde bedrag wordt de toegang tot het Kempuseum geweigerd.  
Artikel 6 Toezicht 
Dit reglement valt onder het toezicht van de toezichthoudende overheid. 
Artikel 7 Opheffing vorige reglementen 
Alle voorgaande reglementen ten deze worden opgeheven. 

41. Archeologienota ID 15809 – Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de archeologienota met identificatienummer 
15809 en onderwerp Vooronderzoek Brecht Laboureur - Henweg.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst erfgoed voor verdere verwerking. 

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL 

42. Zwembadvervoer Zundert - Gunning - 2020/021 

Besluit 
Artikel 1 
De opdracht “Zwembadvervoer Zundert” voor schooljaar 2020-2021 wordt gegund aan de economisch 
meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) firma Cars De Polder voor een 
totale prijs van  € 19.183,51 excl. btw of € 20.334,52 incl. 6% btw 
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Artikel 2 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de technische beschrijving in dossier nr. 2020/021. 
Artikel 3 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2020 en 2021. 
 

 
Els Eelen Sven Deckers 
Algemeen Directeur wnd. Burgemeester 
 


