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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 1 september 2020 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Via E. Peeters: Vanuit Mobiliteit is er binnenkort nieuw overleg met De Lijn. Zijn hiervoor agendapunten of 
vragen vanuit het college?  Cijfers opvragen van de bezetting van de schoolbussen.  Stopplaats aan 
woonzorgcentrum: dit blokkeert vaak de in- en uitgang van het woonzorgcentrum.  Ook meenemen bij 
herinrichting doortocht Brecht.  Zelfde probleem voor bushalte aan kruispunt Sint Job voor 
Delhaize.  Lichtenregeling zou aangepast moeten zijn aan het kruispunt.  Ook na te vragen bij De Lijn of bij 
AWV.  
- Via E. Peeters: Plaatsen paal met bord satellietpunt toerisme OC.  Op te nemen in de planning. 
- Via E. Peeters: Is er al een concretere timing voor de asfalteringswerken voor de fietsstraten en voor de 
wegmarkeringen/plaatsen borden schoolomgevingen? Eventueel mee te geven aan 
scholen(overleg).  Aannemer wordt aangesteld, binnenkort zijn de data gekend.  Op 21 september is het 
scholenoverleg, daar moet deze planning worden meegegeven. 
- Via E. Peeters: I.k.v. gemeenteraadsbesluit verkeersreglement Pothoek: ligt drempel Pothoek 
reglementair?  Is uitgevoerd door studiebureau en aannemer en is recent, dus het zou ons verbazen dat het 
niet reglementair zou zijn.  Bij de technische dienst zijn er geen klachten over ontvangen.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

projecten 

3. Project wijk "Leeuwerik" - VMSW - Verslag werfvergadering - 21 augustus 2020 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de werfvergadering van 21 
augustus 2020 aangaande de weg- en rioleringswerken m.b.t. het project wijk "Leeuwerik". 

4. Weg- en rioleringswerken: De Vijvers en Nieuw Rommersheide - Ontwerpverslag 2 - 
Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het ontwerpverslag nr. 2 (van d.d. 24 augustus 
2020) voor de weg- en rioleringswerken in De Vijvers en Nieuw Rommersheide. 

5. Plaatsing van berging met luifel op begraafplaats in Sint-Job-in't-Goor - Werfverslag 13 (d.d. 3 
september 2020) - Aktename + Goedkeuring meerwerk betonplaat boven bestaande septische 
put 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van Burgemeester en schepenen neemt akte van werfverslag nr. 13 (d.d. 3 september 2020) 
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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. 
Artikel 2 
Het college van Burgemeester en schepenen geeft haar goedkeuring voor het meerwerk betonplaat boven 
bestaande septische put voor een bedrag van 707,85 euro inclusief btw.  
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de projectverantwoordelijke infrastructuur en de financiële 
dienst. 

groendienst 

6. Kapvergunning Salviadreef 17 

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

7. Kapvergunning Dopheidelaan 14 

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

8. Kapvergunning Weymoutlaan 13a 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
1 meerstammige eik mits heraanplant van streekeigen 2 hoogstambomen van 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. 

9. Kapvergunning Haydnlaan 8 

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

10. Kapvergunning Kastanjelaan 2 

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

11. Kapvergunning Poppelaerstraat 18 

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

12. Kapvergunning Astridlaan 3 

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

13. Kapvergunning Baan op sas II 22 

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

14. Kapvergunning Moeshofstraat 10 

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

15. Kapvergunning Goudvinklaan 15 

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

wegendienst 

16. Onderhouds-en herstellingswerken 2020 gemeente Brecht  - Goedkeuring gunning - 2020/020 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 2 september 2020, opgesteld 
door de ontwerper, Studiebureau Schillebeeckx, Lang Ossegoor 36 te 2390 Malle. 
Artikel 2 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3 
De opdracht “Onderhouds-en herstellingswerken 2020 gemeente Brecht ” wordt gegund aan de economisch 
meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Norré Behaegel, Nieuwpoortlaan 80 te 8434 
Westende, tegen het nagerekende offertebedrag van € 123.480,00 excl. btw of € 149.410,80 incl. 21% btw. 
Artikel 4 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. B 
180326/3 
Artikel 5 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2020, op budgetcode 
6103600/RUIM/0200 (actie/raming A000013/MJP000289). 
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17. Aanbrengen wegmarkeringen in het kader van veilige schoolomgevingen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de offerte van Meirlaen Markeringen 
bvba (9810 Nazareth) voor een bedrag van 6.524,00 euro, excl. btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de dienst mobiliteit, de dienst infrastructuur en de financiële 
dienst. 

gebouwen 

18. Bouw nieuw technisch centrum - Verslag coördinatievergadering DJB-architecten nr. 17 (d.d. 
31 augustus 2020) - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van verslag nr. 17 (d.d. 31 augustus 2020) van de 
coördinatievergadering over de bouw van het nieuw technisch centrum voor de dienst infrastructuur van de 
gemeente Brecht.  

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

vergunningsregister 

19. GC2020/29 - Opname in het vergunningenregister - Kapelstraat 4 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
De mestkalverenstal en legkippenhok  zoals ingetekend op het opmetingsplan van 24/05/2005 gelegen 
Kapelstraat 4 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie N 264 N) worden in het vergunningenregister 
opgenomen als geacht vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvragers en aan het Departement Omgeving. 
Artikel 3 
Beroepsmogelijkheden 
De opname of de weigering tot opname van een constructie als « vergund geacht » in het 
vergunningenregister kan worden bestreden met een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, 
overeenkomstig en met inachtneming van de regelen, vermeld in hoofdstuk VIII van titel IV en het decreet 
van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse 
bestuursrechtscolleges. Artikel 14, § 3, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State is van 
overeenkomstige toepassing. 
De beroepen bij de Raad inzake registratiebeslissingen kunnen door de volgende personen worden 
ingesteld: 
1° de persoon die beschikt over zakelijke of persoonlijke rechten ten aanzien van een constructie die het 
voorwerp uitmaakt van een registratiebeslissing, of die deze constructie feitelijk gebruikt; 
2° elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan 
ondervinden als gevolg van de registratiebeslissing; 
3° procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de 
registratiebeslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve 
werking overeenkomstig de statuten. 
Een bij het dossier betrokken vergunningverlenende bestuursorgaan, dat nagelaten heeft een uitdrukkelijke 
beslissing te nemen in eerste administratieve aanleg, wordt geacht te hebben verzaakt aan zijn recht om 
zich tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen te wenden, behoudens overmacht. 
De beroepen inzake registratiebeslissingen worden ingesteld binnen een vervaltermijn van vijfenveertig 
dagen, die ingaat als volgt: 
1°...; 
2° wat betreft registratiebeslissingen: 
a) hetzij de dag na de betekening, wanneer een dergelijke betekening vereist is; 
b) hetzij de dag na de opname van de constructie in het vergunningenregister, in alle andere gevallen. 
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De modaliteiten waaraan een verzoekschrift moet voldoen, worden geregeld in het Decreet van 4 april 2014 
betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse 
bestuursrechtscolleges. 
Contactgegevens van de Raad: 
Raad voor Vergunningsbetwistingen 
Ellips-gebouw 
Koning Albert II – laan 35 bus 81 
1030 Brussel 

omgevingsvergunningen 

20. OMV2020/315 - Omgevingsvergunning - Hoge baan ZN - Openbaar onderzoek 

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

21. OMV2020/145 - Omgevingsvergunning - Vaartkant Links 43 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor exploitatie van een plastic verwerkend 
bedrijf in Vaartkant Links 43 2960 Brecht te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 418 A2 aan namens 
PLASTICORP BELGIUM BVBA gevestigd te Vaartkant Links 43 te 2960 Brecht mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden:   
De voorwaarden opgenomen in het advies van Brandweer dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
Stedenbouwkundige voorwaarden  
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist.  
Milieuvoorwaarden  
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van Vlarem dienen te worden nageleefd  
A. Algemeen  
 
Omschrijving Deel Artikels 

Algemeen Hfst. 4.1 
Afd. 4.1.1 t/m 4.1.12 

Art. 4.1.0.1 - Art. 4.1.12.5 
  
  

Oppervlaktewater Hfst. 4.2 
Afd. 4.2.1 t/m 4.2.8 

Art. 4.2.1.1 - Art. 4.2.8.3.1 

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

Art. 4.3.1.1 - Art. 4.3.3.1 

Lucht Hfst. 4.4 
Afd. 4.4.1 t/m 4.4.8 

Art. 4.4.1.1 - Art. 4.4.8.4 

Geluid Hfst. 4.5 
Afd. 4.5.1 t/m 4.5.7 

Art. 4.5.1.1 - Art. 4.5.7.1.5 

Licht Hfst. 4.6 Art. 4.6.0.1 - Art. 4.6.0.4 

Asbest Hfst. 4.7 Art. 4.7.0.1 - Art. 4.7.0.3 

B. Sectoraal 
Omschrijving Deel Artikels 

Verwerking afvalstoffen - 
algemeen 

Afd. 5.2.1 Art. 5.2.1.1 - Art. 5.2.1.9 

Containerparken Subafd. 5.2.2.1 Art. 5.2.2.1.1 - Art. 5.2.2.1.3 
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Omschrijving Deel Artikels 

Opslag en sortering van KGA 
van huishoudelijke oorsprong, 
aansluitend bij 
containerparken 

Subafd. 5.2.2.2 Art. 5.2.2.2.1 - Art. 5.2.2.2.3 

Opslag en behandeling van 
bepaalde ongevaarlijke vaste 
afvalstoffen 

Subafd. 5.2.2.4 Art. 5.2.2.4.1 - Art. 5.2.2.4.3 

Brandstoffen en brandbare 
vloeistoffen – 
Brandstofverdeelinstallaties 
voor motorvoertuigen 

Afd. 5.6.2 Art. 5.6.2.1.1 – Art. 5.6.2.1.6 
Art. 5.6.2.2.1 – Art. 5.6.2.2.2 

Electriciteit Hfst. 5.12 Art. 5.12.0.1, Art. 5.12.0.4 – Art. 
5.12.0.5 

Transformatoren   Art. 5.12.0.2 

Garages, parkeerplaatsen en 
herstellingswerkplaatsen voor 
motorvoertuigen 

Hfst. 5.15 Art. 5.15.0.1 - Art. 5.15.0.11 

Gemeenschappelijke 
bepalingen 

Afd. 5.16.1 Art. 5.16.1.1 - Art. 5.16.1.9 

Fysisch behandelen Afd. 5.16.3 Art. 5.16.3.1 - Art. 5.16.3.4 

Gemeenschappeljike 
bepalingen 

Afd. 5.17.1 Art. 5.17.1.1 - Art. 5.17.1.21 

Gevaarlijke vaste stoffen en 
vloeistoffen 
Algemene bepalingen 

Afd. 5.17.4 
  

Art. 5.17.4.1.1 – Art. 5.17.4.1.20 

Opslag van gevaarlijke 
vloeistoffen in bovengrondse 
houders 

Subafd. 5.17.4.3 Art. 5.17.4.3.1 - Art. 5.17.4.3.21 

Kunststoffen Hfst. 5.23 Art. 5.23.0.1 - Art. 5.23.1.2 

Opmerking: De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen worden teruggevonden in 
Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds 
geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en 
geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Vlaamse Navigator Milieuwetgeving van LNE, via 
onderstaande link: https://navigator.emis.vito.be. 
C. Bijzondere voorwaarde(n) 
In afwijking van artikel 5.2.1.4§5 dient de exploitant geen groenscherm te plaatsen. 
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. 

22. OMV2020/205 - Omgevingsvergunning - Schippersdreef 7 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor afbraak van een bestaand gebouw, het 
rooien van bomen en het bouwen van een tennishal in Schippersdreef 7 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) 
sectie M 69 N, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Brandweer dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Pidpa Riolering dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van ASTRID veiligheidscommissie dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Inter dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal 
deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar 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 toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat conform de richtlijnen: Een septische put is verplicht aan te leggen in het collectief te 
optimaliseren buitengebied. 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. 15.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (woning: put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-spoelingen 
gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan beregening)  /  (recreatiegebouwen; put, 
pomp en aftappunten voor bedrijfstoepassingen, dienstkraan voor kuiswater, wc-spoelingen gelijkvloers, 
buitenkraantje etc) met een noodoverloop naar een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik 
van het opgevangen regenwater mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (open gracht, conform het 
plan) met een minimale wandoppervlakte van 150.88 m2 en inhoud van 136.120 liter. Deze installatie maakt 
het insijpelen van het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse 
Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Voorwaarden debiet nooduitlaat bij grote aangesloten oppervlakte aan daken en/of verharding: Het 
doorvoerdebiet bedraagt minimaal 10l/s en het ledigingsdebiet bedraagt maximaal 20 l/s.ha vanaf 2500 m2 
aangesloten verharding tot 40 l/s.ha bij verhardingen vanaf 5000 m2, door middel van een knijpleiding, 
wervelventiel of pomp. 
Deze installatie maakt het mogelijk dat een buffervolume langzaam vol loopt, in de grond sijpelt en slechts 
een kleine hoeveelheid water over langere tijd afgevoerd wordt naar de riolering, gracht of waterloop. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Grachten en beken: In functie van ruiming en onderhoud dient men een ruimte van 1 meter te vrijwaren van 
obstakels en constructies langs grachten, beken of beddingen van niet-geklasseerde waterlopen. De gracht 
dient te allen tijde open gehouden te worden. 
-Grachten: Eventuele bestaande private afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
-Verharding & ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
materiaalgebruik voor de verhardingen. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen bij voorkeur 
aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag om 
maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken.  
Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van 
toepassing. Enkele voorbeelden materialen waar het water naast of door de verharding de grond in kan: 
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de online ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’. 
°opmerking gebruik steenslag: het gebruik van gebroken steenpuin voor bouwkundig bodemgebruik als 
alternatief funderingsmateriaal is toegestaan voor zover gescheiden van de bodem en afgedekt onder de 
voorwaarden van het Vlarebo (zie website ovam). 
-Ophoging: Voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de woning kan in combinatie met afgraving dieper op het 
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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. 
-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. 
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. 
- 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 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. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- Er mag niet geveld of geruimd worden tijdens de standaard schoontijd van 1 april tot en met 30 juni. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
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zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 
- Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be 

23. OMV2020/270 - Omgevingsvergunning - Schotensteenweg 157 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het slopen van een gebouw in 
Schotensteenweg 157 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 49 S, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
-De nieuwe buitengevel die bekomen wordt door het slopen van de woning nr 157 dient afgewerkt te 
worden met een volwaardig esthetisch gevelmateriaal. 
-Aangezien dit perceel volgens de voorschriften van het PRUP De Zwaluw als nabestemming 
woonpark heeft dienen de voorschriften betreffende woonpark nageleefd te worden.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies: 
-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.  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 

24. OMV2020/224 - Omgevingsvergunning - Bergsebaan 76 - Deels goedkeuring, deels weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor het regulariseren van een tuinhuis 
in Bergsebaan 76 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 42 F2. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een tuinberging en 
regulariseren van een overkapping in Bergsebaan 76 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 42 F2, 
mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
-De nieuwe tuinberging dient met duurzame, kwalitatieve en esthetisch verantwoorde materialen afgewerkt 
te worden. 
-De grondafstand in het kader van rooilijnplan Brecht Zuid dient nog uitgevoerd 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. 
- 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 



10 

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”) 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

omgevingsmeldingen 

25. OMV2020/320 - Omgevingsmelding - Hoogstraatsebaan 134 - Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de hernieuwing 
van de plaatsing van een bovengrondse gastank van 1600 liter op een perceel gelegen te 2960 Brecht, 
Hoogstraatsebaan134, kadasternummer (afd. 4) sectie B 147.  
Artikel 2  
Er wordt akte genomen voor onbepaalde duur. 
Artikel 3 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
bijzondere voorwaarden: 
Gastank: 
M.b.t. de exploitatie van een propaangastank zijn de sectorale milieuvoorwaarden  opgenomen in Afdeling 
5.17.3.3 Vlarem II van toepassing. Hierin wordt verwezen naar het van toepassing zijnde K.B. van 
21.10.1968 betreffende de opslagplaatsen voor vloeibaar gemaakt handelspropaan, handelsbutaan of 
mengsels daarvan in vaste ongekoelde houders. In art. 3 punt 3.2. van voormeld K.B. is bepaald dat de 
minimumafstand in horizontale projectie gemeten, die de propaangastank moet scheiden van elke opening 
van een woonlokaal en van elke opening van een werklokaal dat niet onderworpen is aan het open 
vuurverbod 5 m bedraagt. Tevens dient overeenkomstig voormeld artikel de propaangastank zich te 
bevinden op 3 m afstand van elke openbare weg en van elk naburig eigendom. Overeenkomstig art. 3 punt 
3.2.3. van voormeld KB mag voormelde afstand echter verminderd worden tot 1 m indien een dicht en 
onbrandbaar scherm is aangebracht van tenminste 1,50 m hoog tussen voormelde plaatsen en de 
propaangastank.  

omgevingsberoepen 

26. OMV2019/390 - Omgevingsvergunningen - Lessiusstraat 65 - Aktename hoorzitting 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de datum van de hoorzitting in beroep. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen laat zich op de hoorzitting vertegenwoordigen door meester 
Joris Geens. 

stedenbouwkundige attesten 

27. SA2020/18 - Stedenbouwkundig attest - Baan op Sas 2 ZN (tussen 21 en 23) - Voorwaardelijk 
positief 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een stedenbouwkundig attest afgeleverd voor bestemmen als bouwgrond voor een vrijstaande 
woning en bijgebouw in Baan op Sas 2 ZN te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 73 A4  aan 
immobiliën groep De Boer en Partners, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
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- De algemene richtlijnen voor vrijstaande eengezinswoningen dienen nageleefd te worden. 
- De voorgevelbouwlijn op minimum 6 meter uit de rooilijn én minimum 12 meter uit de as van de weg. 
- Bij de inplanting van de woning dienen waardevolle bomen zoveel mogelijk behouden te worden. 
- De garage dient binnen de bouwzone voor hoofdgebouwen te worden opgericht (bv. aangebouwd of 
inpandig) zodat de noodzakelijke verhardingen voor de oprit beperkt worden. 
- Max 5% van het perceel mag verhard worden met uitzondering van verhardingen voor opritten en 
toegangen tot de woning en garage. 
- Max 50% van de voortuin mag verhard worden in functie van toegangen en parkeren. De overige 50% van 
de voortuin dient als groene ruimte ingericht te worden. 
- Verhardingen dienen zoveel mogelijk uitgevoerd te worden in waterdoorlatende materialen. Bij het gebruik 
van niet waterdoorlatende materialen dient het hemelwater dat op deze verharding valt af te vloeien naar 
een aanpalende groenstrook op eigen terrein.Grasdals worden gezien als waterdoorlatende verharding en 
niet als groene ruimte 
- De bepalingen van de gemeentelijke kapverordening dienen nageleefd te worden. 
https://www.brecht.be/sites/default/files/grondgebiedszaken/verordeningen/sted_ver_2014-
1_verordening_groen_-_goedgekeurde_versie.pdf. Conform de gemeentelijke kapverordening dient het 
aanvraagdossier voor het bouwen van een woning minimaal volgende stukken te omvatten:een 
inplantingsplan waarop de aanwezige en de te vellen hoogstambomen worden ingetekend. Het 
inplantingsplan omvat voor elke  hoogstamboom de omtrek op 1m hoogte en de soort, foto’s van de huidige 
situatie en de hoogstambomen die geveld dienen te worden, de motivatienota omvat een paragraaf met de 
motivatie voor het vellen van de hoogstambomen. 
Voorwaarden m.b.t. het advies betreffende 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 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 
Voorwaarden bij het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos: 
Bij de aanvraag tot omgevingsvergunning zal dan ook een sluitend boscompensatievoorstel toegevoegd 
moeten worden, zo niet is de aanvraag onvolledig. Er werd voor deze adviesvraag stedenbouwkundig attest 
geen terreinbezoek afgelegd. Zodoende is het niet uit te sluiten dat bij een latere terreincontrole op basis van 
de aanvraag tot omgevingsvergunning bijkomende voorwaarden worden opgelegd in het kader van het 
soortenbesluit, natuurdecreet en/of bosdecreet. 

mobiliteit 

28. Signalisatievergunningen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor het plaatsen van signalisatie op de 
openbare weg aan: 
- De aanvrager om van 31 augustus 2020 tot en met 31 december 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Ambachtslaan parking voetbal – parkeerverbod voor 
sportactiviteiten buiten 
- De aanvrager om van 2 september 2020 tot en met 9 september 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Fluvius te Brecht, Mieksebaan t.h.v. huisnr. 
172 tot hoek met Rommersheide A – aanleg nutsleidingen 
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- De aanvrager om van vrijdag 4 september 2020 tot en met maandag 7 september 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Lijsterbeslaan t.h.v. huisnr. 17: plaatsen van 
container in de berm en deels op de rijbaan 
- De aanvrager om van 15 september 2020 tot en met 31 oktober 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Gemeenteplaats t.h.v. huisnr. 12 – parkeerverbod 
voor container inzake verbouwingen 
- De aanvrager om van maandag 7 september 2020 tot en met dinsdag 8 september 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Kerklei t.h.v. huisnr. 26 – parkeerverbod voor 
plaatsen van container 
- De aanvrager om tussen maandag 7 september 2020 en vrijdag 25 september 2020 (+/- 3 dagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius te Brecht, 
Eikenlei t.h.v. huisnrs. 83B-87 – vervangen van distributiekabel  – inname berm en fietspad 
- De aanvrager om van dinsdag 1 september 2020 tot en met maandag 14 september 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Lage Vlier t.h.v. huisnr. 27: parkeerverbod voor 
plaatsen van container 
- De aanvrager om van 3 september 2020 tot en met 31 december 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Zandblok – doodlopende stuk – parkeerverbod 
- De aanvrager om van 8 september 2020 tot en met 9 september 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Korte Nieuwstraat t.h.v. huisnrs. 14 t.e.m. 20 
–  parkeerverbod voor plaatsing chapewagen 
- De aanvrager om tussen maandag 7 september 2020 en vrijdag 18 september 2020 ( +/- 2 werkdagen in 
deze periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa 
Hidrorio te Brecht, Kerklei thv huisnr. 21 – aansluiten van afvoeren komende van het kerkhof op de 
bestaande van nr. 21 – parkeerverbod en inname voetpad 
- De aanvrager om op zaterdag 19 september 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, parking achter de kerk Biest – parkeerverbod over 1 parkeerplaats voor vormheer n.a.v. 
vormsel 
- De aanvrager om van 19 september 2020 tot en met 30 oktober 2020 (verlenging) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Sint-Job-in-‘t-Goor, Brugstraat t.h.v. huisnrs. 149-151-153 – 
afsluiten voetgangersstrook voor het plaatsen van silo, materiaalopslag, laden en lossen, parkeren isolatie- 
en chapewagen 

29. Tijdelijk politiereglement - STRAP-dag – Schoolplein en parking Schoolstraat op 18 
september 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       op vrijdag 18 september 2020 tussen 08.40 uur en 15.00 uur al het verkeer te verbieden op het 
Schoolplein evenals stilstaan en parkeren. 
-       Gedurende dezelfde periode zal een stilstand- en parkeerverbod van kracht zijn op de parking voor de 
gemeentelijke basisschool De Sleutelbloem,  Schoolstraat te Brecht. 
-       De maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten.  
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen.  
Artikel 3 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16.03.1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen.  
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

30. Tijdelijk politiereglement - STRAP-dag – Rode Kruislaan op 18 september 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       op vrijdag 18 september 2020 tussen 13.15 uur en 15.00 uur al het verkeer te verbieden in de  Rode 
Kruislaan. 
-       op vrijdag 18 september 2020 tussen 12.30 uur en 15.00 uur al het parkeren en stilstaan te verbieden 
aan beide zijden van de  Rode Kruislaan. 
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-       De maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen.  
Artikel 3 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16.03.1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen.  
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

31. Bijkomende punten gemeenteraad 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de bijkomende punten voor de gemeenteraad. 

informatiebeheer 

32. Archiefvernietiging gemeente 2020/01 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met deze vernietiging van 239 dozen of  27,80 
meter archief en geeft de opdracht aan de dienst informatiebeheer deze vernietiging verder af te handelen.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst informatiebeheer. 

33. Samenwerking Bib-Archief: Eenmaking leeszaal en vernieuwing leeszaalreglement 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de samenwerking en verplaatsing van de 
leeszaal van het archief naar de gemeentelijke bibliotheek en geeft goedkeuring aan het nieuwe 
leeszaalreglement. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst informatiebeheer en de gemeentelijke 
bibliotheek. 

personeel 

34. Aanvaarding vrijwillig ontslag  

35. Vacantverklaring van 1 VE administratieve medewerker ruimtelijke ontwikkeling (C1-3)  

36. Stageaanvraag voor de gemeentelijke administratie  

FINANCIËN 

37. 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 256 523,12 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
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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 525,50 euro. 
Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

38. Budgetverschuiving Organisatie en personeel 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verschuiving goed: 
- van A000077/6202000/011901 (Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - ondersteunende 
diensten) 
- naar A000078/614400/011901 (Consultancy algemeen (ook advocaten niet in kader van specifiek juridisch 
geschil) gemeente en ocmw), voor een bedrag van 9 249,24 euro. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken budgethouder en de financiële dienst. 

39. Consulent telefonie-alarmserver woonzorgcentrum 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte van Simag Consult goed voor een bedrag van 
9249,24 incl. btw.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst ICT, de financiële dienst en de 
personeelsdienst. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

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

41. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - D.M. 

42. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - V.R.J. 

43. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters H.M. 

burgerlijke stand 

44. Concessie begraafplaatsen M.C.E.M.R. - Besluit 

45. Verlenging concessie begraafplaatsen L.JS - Besluit 

WELZIJN 

46. 10-daagse geestelijke gezondheid 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid 
2020 van 1 tot 10 oktober 2020. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist de campagne zoals voorgesteld uit te voeren, waarbij 
postkaartjes, broodzakken en affiches met positieve boodschappen verspreid zullen worden in de 
gemeente.  
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Artikel 2 
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de dienst welzijn en het secretariaat. 
 

 
Els Eelen Sven Deckers 
Algemeen Directeur wnd. Burgemeester 
 


