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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 8 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 S. Deckers: verkeerslicht Kapelstraat/Mieksebaan - nog 14 dagen vooraleer hersteld kunnen worden - 
tijdelijke lichten plaatsen in functie van verkeersveiligheid. 
- via S. Deckers: sluikstort bos Schotensteenweg - is privédomein, maar eigendomssituatie is complex - op 
te ruimen door onze technische dienst. 
- via F. Van Looveren: mondmaskers personeel: wordt uitgewerkt samen met pakketje after workpresentje. 
- Bosschaertlaan: twee blokken verkeersremmers: wegnemen en eerste kolk optrekken.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

3. Vernieuwing contract werkkledij 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de dienst infrastructuur om het nieuw 
huurcontract te onderschrijven bij CWS volgens de nieuwe offerte en -voorwaarden. 

projecten 

4. GBS de Schakel - Kerkstraat 1: Nieuwe parking - Proces-Verbaal van voorlopige oplevering + 
Afrekening 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van proces-verbaal van voorlopige oplevering voor 
de uitvoering door aannemer Adams uit Merksplas van alle 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 de afrekening door aannemer Adams 
uit Merksplas voor een totaalbedrag van € 117.766,75 inclusief btw voor alle 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. 

5. Weg- en rioleringswerken Scheepvaartlaan - Perceel afd. 1 sectie M61/b/4: Grondoverdracht + 
landmeterskosten - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de kosten voor opmeting en opmaak notariële akte 
voor de grondafstand voor het perceel afd. 1 sectie M 61/b/4 ten laste te nemen van de gemeente. 
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Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de kosten van de landmeter voor het uitzetten van 
de nieuwe perceelgrens voor het perceel afd. 1 sectie M 61/b/4 ten laste te nemen van de gemeente. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aande projectverantwoordelijke infrastructuur, de financiële 
dienst en de eigenaar van het perceel. 

6. Project wijk "Leeuwerik" - VMSW - Verslag werfvergadering - 4 september 2020 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de werfvergadering van 4 
september 2020 aangaande de weg- en rioleringswerken m.b.t. het project wijk "Leeuwerik". 

groendienst 

7. Kapvergunning Heidelaan 25 

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

8. Kapvergunning Hensellaan C 2 

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

9. Lastvoorwaarden voor het bermmaaien - Goedkeuring gunning - 2019/002/verlenging 

Besluit 
Artikel 1 
De opdracht “Lastvoorwaarden voor het bermmaaien - Verlenging 1 (Lastvoorwaarden voor het 
bermmaaien)” wordt gegund aan dezelfde aannemer, zijnde Gebr. Van Der Velden BVBA, Weehagenweg 
30 te 2990 Wuustwezel, tegen het nagerekende offertebedrag van € 67.340,00 excl. btw of € 81.481,40 incl. 
21% btw. 
Artikel 2 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in exploitatiebudget van 2020, op budgetcode 
6103600/RUIM/0200 (actie/raming A000013/MJP000289). 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen - milieu 

10. Scoping PR-MER 3293 - Pluimveehouderij - Luyckstraat 2A 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het project-mer -aanmelding en ontwerp-
MER-,  voor het pluimveebedrijf te Brecht, Luyckstraat 2A. 
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Artikel 2 
§1 Tijdens de periode van de terinzagelegging werden bij de gemeente geen inspraakreacties ontvangen. 
§2 Er is vanuit de gemeente geen bijkomende insteek of advies aan het ontwerpdossier toe te voegen.  
Artikel 3 
Afschrift van dit besluit wordt digitaal verzonden aan Team MER, de exploitant Ruben Wouters en de 
ontwerper Eco-Scan / MILVUS consulting NV. 

11. Milieumisdrijf - schending van het natuurdecreet - Grote Vraagstraat zn - proces verbaal - 
Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het proces - verbaal opgesteld door 
Agentschap voor Natuur en Bos voor de schending van het natuurdecreet te Grote Vraagstraat zn, percelen 
kadastraal gekend onder afdeling 2 Sectie K 182 C, 186 B, 186C, 186 D, 186 E, 186 F, 186 G, 186 H. 

vergunningsregister 

12. GC2016/76 - Opname in het vergunningenregister - Brasschaatbaan 28 - Goedkeuring 
memorie van antwoord procedure Raad van State 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de memorie van antwoord van Joris 
Geens van GSJ-advocaten. 

omgevingsvergunningen 

13. OMV2020/289 - Omgevingsvergunning - Vaartdijk 16 - Openbaar onderzoek 

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

14. OMV2020/88 - Omgevingsvergunning - Sint Willebrordusstraat 29 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het verwijderen van een Mariagrot en 
het oprichten van een Mariakapel, het gedeeltelijk opheffen van een gemeenteweg, de aanleg van 
verhardingen en het uitbreiden van een afsluiting in Sint Willebrordusstraat 29 te Brecht, kadasternummer 
(afd. 3) sectie B 304 D2 aan Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke scholen Noord-Kempen 
vzw  gevestigd te Wilgendaalstraat 5 te 2900 Schoten, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:   
- De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke dienst Erfgoed dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies: oprichting van een nieuwe Mariakapel met aandacht voor 
de vorm, volumetrie, inplanting en locatie.  
- 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. 
- 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 
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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.  
- Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be 

15. OMV2020/167 - Omgevingsvergunning - Vaartstraat 209 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van 2 halfopen 
eengezinswoningen met elk een bijgebouw in Vaartstraat 209 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 
778 H2 aan Jansimmo NV gevestigd te Heihoefke 1 te 2960 Brecht en de aanvrager, mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden: 
-De breedte van de oprit dient vanaf de achtergevel van de woningen tot aan het manoeuvreervak voor het 
bijgebouw beperkt te worden tot een breedte van 2,5m.  
-De zijgevel van elk bijgebouw die tegen de zijdelingse perceelsgrens wordt gebouwd, dient duurzaam, 
kwalitatief en esthetisch verantwoord afgewerkt te worden. 
-De volledige breedte van de percelen dient te worden afgeschermd door middel van een fysieke niet-
overrijdbare afscheiding ter hoogte van het openbare gewestdomein. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van het Agentschap Infrastructuur - Wegen en Verkeer dienen 
strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen:  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Waterwetboek 
-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 per woning 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 per woning (conform het 
plan) met een minimale wandoppervlakte van 3,92 m2 en inhoud van 2.450 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. 
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-Verharding & ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
materiaalgebruik voor de verhardingen. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen bij voorkeur 
aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag om 
maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken.  
Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van 
toepassing. Enkele voorbeelden materialen waar het water naast of door de verharding de grond in kan: 
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de online ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’. 
°opmerking gebruik steenslag: het gebruik van gebroken steenpuin voor bouwkundig bodemgebruik als 
alternatief funderingsmateriaal is toegestaan voor zover gescheiden van de bodem en afgedekt onder de 
voorwaarden van het Vlarebo (zie website ovam). 
-Ophoging: Voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de woning kan in combinatie met afgraving dieper op het 
perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel (deels) 
overstroombare (kruip)kelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water.  
-OPPERVLAKTEWATER: Bronbemaling en droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van 
de werken een droogzuiging noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1).  
Ingezet moet worden op retourbemaling, d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer of via een infiltratiesysteem.  
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste alternatief lozing op de openbare 
riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de 
riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.)  
De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
Een deel van het water dient voor recuperatie en nuttige toepassing bij de bouwwerkzaamheden op de werf 
gestockeerd te worden.  
Het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik aan de omwonenden. 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”) 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 
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16. OMV2020/193 - Omgevingsvergunning - Gramyelaan 15 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het plaatsen van een overdekt terras in 
Gramyelaan 15 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie B 106 L, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
- De zone voor bijgebouwen wordt beperkt tot een diepte van 5m.  
 - 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. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 

17. OMV2020/214 - Omgevingsvergunning - De Renlaan 19A - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een tuinhuis in De 
Renlaan 19A te 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 139 R3, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
- De niet strikt noodzakelijke verharding (zoals in het groen aangeduid op het aangepaste 
inplantingsplan) dient beperkt te worden tot maximum 35,3 m². 
- Het metselwerk van de tuinberging dient conform de verkavelingsvoorschriften uitgevoerd te 
worden in gevelbaksteen, natuursteen of baksteen geverfd in een lichte kleur.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen: 
 Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Waterwetboek 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
 -WATER: uit te voeren maatregelen: 
-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). 
- 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 

http://www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer
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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. 

18. OMV2020/230 - Omgevingsvergunning - Vaartstraat 2 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het slopen van constructies en 
verhardingen in Vaartstraat 2 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 539 P, mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden: 
- De vrijgekomen scheidsmuren dienen op een duurzame manier volgens de regels van de kunst 
behandeld te worden teneinde schade/hinder bij de aanpalende percelen/gebouwen te vermijden. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van het Agentschap Infrastructuur - Wegen en Verkeer 
dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies: 
-Bescherming nesten en rustplaatsen: algemene maatregel: Ongeacht de gemeentelijk afwijking wordt 
toegekend in onderhavig besluit zijn alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen 
beschermd in het Vlaamse Gewest op basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. De bescherming heeft 
onder meer betrekking op de nesten van deze vogelsoorten (art 14 Soortenbesluit). Bij het uitvoeren van 
werken in de periode 1 maart tot 1 juli moet men er zich - vóór men overgaat tot de uitvoering van de werken 
- van vergewissen dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of vernield 
worden.  
=>Bij het werken aan (oude) constructies of het kappen van bomen dient men na te gaan vóór de werken 
beginnen of vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen, dient men contact 
op te nemen met ANB. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- 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. 

19. OMV2020/237 - Omgevingsvergunning - Kromvenlaan 17 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een woning met 
bijgebouw, aanleggen van een zwembad en kappen van bomen in Kromvenlaan 17 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 1) sectie M 31 X6, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- Er wordt een heraanplant opgelegd van 6 streekeigen hoogstambomen van plantmaat 16/18.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen:  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Waterwetboek 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
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-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 8,64 m2 en inhoud van 5.400 liter. Deze installatie maakt het insijpelen van 
het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Grachten en beken: In functie van ruiming en onderhoud dient men een ruimte van 1 meter te vrijwaren van 
obstakels en constructies langs grachten, beken of beddingen van niet-geklasseerde waterlopen. De gracht 
dient te allen tijde open gehouden te worden. 
-De overwelving van de baangracht wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de geldende 
gemeentelijke verordening inzake het overwelven van baangrachten en/of conform het advies van de 
Afdeling Wegen en Verkeer, Wegendienst en/of rioolbeheerder Pidpa. 
-Grachten: Eventuele bestaande private afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
-Verharding & ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
materiaalgebruik voor de verhardingen. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen bij voorkeur 
aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag om 
maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken.  
Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van 
toepassing. Enkele voorbeelden materialen waar het water naast of door de verharding de grond in kan: 
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de online ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’. 
°opmerking gebruik steenslag: het gebruik van gebroken steenpuin voor bouwkundig bodemgebruik als 
alternatief funderingsmateriaal is toegestaan voor zover gescheiden van de bodem en afgedekt onder de 
voorwaarden van het Vlarebo (zie website ovam). 
-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 
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Een deel van het water dient voor recuperatie en nuttige toepassing bij de bouwwerkzaamheden op de werf 
gestockeerd te worden.  
Het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik aan de omwonenden. 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 de 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”) 
- 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. 
- Het vellen en ruimen kunnen het hele jaar gebeuren. Er wordt geen schoontijd opgelegd. 
- 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. 

20. OMV2020/268 - Omgevingsvergunning - Oude Pastorijstraat 12 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor uitbreiden van een woning en het 
bouwen van een bijgebouw in Oude Pastorijstraat 12 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie N 215 H, 
mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
-De niet strikt noodzakelijke verhardingen op dit perceel dienen herleid te worden naar 38m² in plaats 
van 47m². 
-De luifel in de linker zijtuinstrook mag niet uitgevoerd 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. 
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: 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Vrijstelling  recuperatiesysteem met een hemelwaterput  
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 4,16 m2 en inhoud van 2600 liter. Deze installatie maakt het insijpelen van 
het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Verharding & ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
materiaalgebruik voor de verhardingen. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen bij voorkeur 
aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag om 
maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken.  
Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van 
toepassing. Enkele voorbeelden materialen waar het water naast of door de verharding de grond in kan: 
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de online ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’. 
°opmerking gebruik steenslag: het gebruik van gebroken steenpuin voor bouwkundig bodemgebruik als 
alternatief funderingsmateriaal is toegestaan voor zover gescheiden van de bodem en afgedekt onder de 
voorwaarden van het Vlarebo (zie website ovam). 
-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.  
Het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik aan de omwonenden. 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”) 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
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over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven.  
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- 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.  

21. OMV2020/286 - Omgevingsvergunning - Spechtendreef 26 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het slopen van de bestaande 
constructies, bouwen van een woning en rooien van 4 bomen in Spechtendreef 26 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 1) sectie M 28 E6, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- De bestaande woning dient 3 maanden na de ingebruikname van de nieuwe woning te worden 
gesloopt. 
- Er dient een heraanplant te gebeuren met 6 streekeigen hoogstambomen met plantmaat 16/18 om 
het groene karakter van de omgeving te garanderen.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen:  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Waterwetboek 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-
rioleringsbeheer.  
-WATER: uit te voeren maatregelen: 
-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 1,8 m2 en inhoud van 1.125 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). 



12 

-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.  
-Grachten: Eventuele bestaande private afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
-Verharding & ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
materiaalgebruik voor de verhardingen. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen bij voorkeur 
aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag om 
maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken.  
Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van 
toepassing. Enkele voorbeelden materialen waar het water naast of door de verharding de grond in kan: 
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de online ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’. 
°opmerking gebruik steenslag: het gebruik van gebroken steenpuin voor bouwkundig bodemgebruik als 
alternatief funderingsmateriaal is toegestaan voor zover gescheiden van de bodem en afgedekt onder de 
voorwaarden van het Vlarebo (zie website ovam). 
-Ophoging: Voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de woning kan in combinatie met afgraving dieper op het 
perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel (deels) 
overstroombare (kruip)kelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water.  
-OPPERVLAKTEWATER: Bronbemaling en droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van 
de werken een droogzuiging noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1).  
Ingezet moet worden op retourbemaling, d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer of via een infiltratiesysteem.  
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste alternatief lozing op de openbare 
riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de 
riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.)  
De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
Een deel van het water dient voor recuperatie en nuttige toepassing bij de bouwwerkzaamheden op de werf 
gestockeerd te worden.  
Het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik aan de omwonenden. 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 de 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. 
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- 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. 
-Het vellen en ruimen kunnen het hele jaar gebeuren. Er wordt geen schoontijd opgelegd. 
- 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.  

22. OMV2020/288 - Omgevingsvergunning - Zandschel 5 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een woning in 
Zandschel 5 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie B 195 R2, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
-Het tuinhuis achteraan op het perceel is slecht gedeeltelijk opgenomen als vergund geacht nl het 
bijgebouw met een breedte van 5,2m en een diepte van 3,3m. Dit komt overeen met het linkse van de 
2 rechthoekige volumes die op een recent plan te zien zijn. Enkel aan dit gedeelte mogen er 
onderhouds- en instandhoudingswerken gebeuren. Voor het andere deel dient er een 
regularisatieaanvraag te gebeuren conform de algemene richtlijnen. Indien men vergunningsplichtige 
werken voorziet aan het gedeelte dat opgenomen is als vergund geacht dient hiervoor tevens de 
nodige vergunning bekomen te worden. 
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 vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis,§5, derde lid, van het Bosdecreet en onder de 
voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde compensatieformulier met kenmerk: 20-214774. 
De te ontbossen oppervlakte bedraagt 598m². Deze oppervlakte valt niet meer onder het toepassingsgebied 
van het Bosdecreet. 
De resterende bosoppervlakte 767m² moet ALS BOS behouden blijven. Bijkomende kappingen in deze zone 
kunnen maar uitgevoerd worden mits machtiging door het Agentschap voor Natuur en Bos. 
Het is evenmin toegelaten in deze zone constructies op te richten of ingrijpende wijzigingen van de bodem, 
de strooisel-, kruid- of boomlaag uit te voeren. 
De bosbehoudsbijdrage van € 3283.02 dient binnen de 4 maanden, vanaf de datum waarop gebruik mag 
gemaakt worden van deze vergunning, gestort te worden. Het overschrijvingsformulier voor het vereffenen 
van de bosbehoudsbijdrage zal rechtstreeks door ons Agentschap worden overgemaakt aan de aanvrager 
van zodra de vergunning van kracht wordt.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen:  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Waterwetboek 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-
rioleringsbeheer.  
-WATER: uit te voeren maatregelen: 
-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.) 
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-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 10,28 m2 en inhoud van 6.425 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 
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.  
Het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik aan de omwonenden. 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 
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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. 
Het vellen en ruimen kunnen het hele jaar gebeuren. Er wordt geen schoontijd opgelegd. 
- 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.  

23. OMV2020/290 - Omgevingsvergunning - Leemstraat 8 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het aanbrengen van isolatieplaten op 
de gevels en afwerking met crépi in Leemstraat 8 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 224 A3, mits 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
 - Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- 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”) 
- 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.  
-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. 
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24. OMV2020/198 - Omgevingsvergunning - Abdijlaan 32-38bis - Aktename besluit Deputatie 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het besluit van de deputatie van 3 september 
2020. 

25. OMV2020/279 - Omgevingsvergunning - Groot Veerle 47 - Aktename besluit Deputatie 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de Deputatie van 3 
september 2020. 

26. OMV2020/282 - Omgevingsvergunning - Eester 6A - Aktename besluit Deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de Deputatie van 3 
september 2020. 

27. OMV2018/26 - Omgevingsvergunning - Theo Coertjenslaan 7 - Aktename datum zitting POVC 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de zitting van de provinciale 
omgevingsvergunningscommissie beroepen die zal plaatsvinden op donderdag 8 oktober 2020 om 10u. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen houdt het bij het schriftelijk advies en acht het niet nodig om 
deel te nemen aan de POVC. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Deputatie en de dienst omgeving. 

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

28. OMVV 2020/18 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Koningsstoel  - Openbaar 
onderzoek 

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

29. OMVV 2020/1 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Mieksebaan 108 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden voor 2 loten voor open bebouwing (met grondafstand) in Mieksebaan 108 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 1) sectie A 329 L4 en (afd. 1) sectie A 329 K4, 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 Pidpa Riolering dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van TELENET dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Pidpa drinkwater dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van 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.  
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De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst 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: Naleving waterrichtlijnen : 
-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).  
MILIEUBEOORDELING BOUWKUNDIGE ASPECTEN 
-Duurzaamheid: Rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen, hernieuwbare energie, duurzame 
materiaalkeuzes, groendaken, hemelwaterrecuperatie, duurzaam waterverbruik, overstromingsveilig wonen 
etc worden weloverwogen toegepast bij het project. 
-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.   
- 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.  
- De bestaande bebouwing dient te worden gesloopt. Deze verkavelingsvergunning omvat de 
omgevingsvergunning voor de sloop. 
- Naleving volgende richtlijnen : 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden 
-Gemeenteraadsbesluit 11 juni 2015 houdende reglement voor aanleg rioleringsinfrastructuur in 
ontwikkelingen 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit 
(zie http://www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen). 
- Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden.   
- overeenkomstig het BPA en zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 mei 2020, dient de grond 
gelegen in de wegenis kosteloos en zonder kosten afgestaan te worden aan de gemeente. 
- Het kappen van bomen op de loten i.f.v. bebouwing dient opgenomen te worden in de stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag voor de bebouwing. 
- de stedenbouwkundige voorschriften gevoegd bij het BPA “woongebied met recreatief karakter” moeten 
stipt nageleefd worden en vervangen de ingediende voorschriften. 
- 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. 

30. OMVV 2020/11 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Harry Williamslaan 1 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 



18 

gronden voor bijstellen van de verkaveling (wijzigen breedte voortuinstrook) in Harry Williamslaan 1 te 
Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 11 P4, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- 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. 
- 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 stedenbouwkundige voorschriften gevoegd bij verkaveling VV2013/1 moeten stipt nageleefd worden. 
- bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Op het verkavelingsplan werden geen wijzigingen van het terreinprofiel opgenomen. Deze 
verkavelingsvergunning omvat dan ook geen stedenbouwkundige vergunning voor het wijzigen van het 
terreinprofiel. 

31. OMVV2019/12 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Poppelaerstraat 12 - Afleveren attest 

Besluit 
Artikel 1 
Aan notariaat Verreth & Ruiters, Mechelsesteenweg 92, 2500 Lier wordt een attest afgeleverd waarin het 
college van burgemeester en schepenen verklaart dat de verkavelaar m.b.t. de verkaveling gelegen te 
Poppelaerstraat 12 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 73 K4 en (afd. 2) sectie L 73 V5, waarvoor 
vergunning verleend werd op  22/10/2019 met kenmerk omgevingsloket OMV_2019042482 en gemeentelijk 
dossiernummer OMVV2019/12 aan alle in de verkavelingsvergunning opgelegde voorwaarden heeft voldaan 
en dat de percelen welke van deze verkaveling deel uitmaken als bouwgrond mogen verkocht worden. 

32. OMVV2019/27 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Vaartstraat zn - Afleveren attest 

Besluit 
Artikel 1 
Aan notariaat Vermander & Dewitte, Gemeentepark 17, 2990 Wuustwezel wordt een attest afgeleverd 
waarin het college van burgemeester en schepenen verklaart dat de verkavelaar m.b.t. de verkaveling 
gelegen te Vaartstraat 209 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 778 H2, waarvoor vergunning 
verleend werd op  17/3/2020 met kenmerk omgevingsloket OMV_2019131201 en gemeentelijk 
dossiernummer OMVV2019/27 aan alle in de verkavelingsvergunning opgelegde voorwaarden heeft voldaan 
en dat de percelen welke van deze verkaveling deel uitmaken als bouwgrond mogen verkocht worden. 

33. OMVV2019/29 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Cambeenboslaan E 10 - Afleveren 
attest 

Besluit 
Artikel 1 
Aan notariaat Chris Celis, Bredabaan 75, 2930 Brasschaat wordt een attest afgeleverd waarin het college 
van burgemeester en schepenen verklaart dat de verkavelaar m.b.t. de verkaveling gelegen te Cambeenbos 
laan E 10 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 12 K5 waarvoor vergunning verleend werd 
op 17/3/2020 met kenmerk omgevingsloket OMV_2019137700 en gemeentelijk dossiernummer 
OMVV2019/29 aan alle in de verkavelingsvergunning opgelegde voorwaarden heeft voldaan en dat de 
percelen welke van deze verkaveling deel uitmaken als bouwgrond mogen verkocht worden. 

stedenbouwkundige attesten 

34. SA2020/14 - Stedenbouwkundige attest - Abdijlaan 26 - Positief 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een positief stedenbouwkundig attest afgeleverd voor het bouwen van een weidestal in Abdijlaan 
26 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie K 146 H, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
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-De stal dient ofwel te voldoen aan de bepalingen van het Vrijstellingenbesluit, ofwel dient er een aanvraag 
ingediend te worden die voldoet aan de bepalingen van artikel 4.4.8/2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening. 

35. SA2020/21 - Stedenbouwkundige attest - Dennenlaan 64 - Positief 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een positief stedenbouwkundig attest afgeleverd voor het slopen van een woning en bouwen van 
een woning in open bebouwing in Dennenlaan 64 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 65 V20, mits 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- Max 5% van het perceel mag verhard worden met uitzondering van verhardingen voor opritten en 
toegangen tot de woning en garage. 
- Max 50% van de voortuin mag verhard worden in functie van toegangen en parkeren. De overige 50% van 
de voortuin dient als groene ruimte ingericht te worden. 
- Verhardingen dienen zoveel mogelijk uitgevoerd te worden in waterdoorlatende materialen. Bij het gebruik 
van niet waterdoorlatende materialen dient het hemelwater dat op deze verharding valt af te vloeien naar 
een aanpalende groenstrook op eigen terrein. 
- Opritten langer dan 20m dienen vanaf de achtergevelbouwlijn uitgevoerd te worden met waterdoorlatende 
verhardingen en een maximale breedte van 2,5m. 
- Grasdals worden gezien als waterdoorlatende verharding en niet als groene ruimte. 
- Bij het werken aan (oude) constructies of het kappen van bomen dient men na te gaan vóór de werken 
beginnen of vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen, dient u contact op 
te nemen met ANB. 

mobiliteit 

36. Signalisatievergunningen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor het plaatsen van signalisatie op de 
openbare weg aan: 
- De aanvrager om op vrijdag 18 september 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Handelslei thv huisnr. 30 – parkeerverbod voor vrachtwagen inzake levering meubels 
- De aanvrager om op vrijdag 11 september 2020 ( van 08u00 tot 16u30) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Telenet te Brecht, Van Pulstraat t.h.v. 
huisnr. 3 – aanleg leidingen voor Telenet – graafwerk in berm 
- De aanvrager om op dinsdag 8 september 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van Pidpa ov te Brecht, Molenheiken t.h.v. huisnr. 101:  afsluiten rijbaan met omleiding 
- De aanvrager om op zondag 20 september 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Dorpsstraat 16 – parkeerverbod voor het plaatsen van verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om op donderdag 1 oktober 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Canadalaan thv huisnr. 25 – parkeerverbod voor plaatsen van verhuiswagen 
- De aanvrager om tussen maandag 14 september 2020 en dinsdag 13 oktober 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Fluvius (DNW 20272487) te Brecht, 
Heihoefke / Oostmalsebaan  – aanleg leidingen voor Fluvius – werken in de berm/voetpad – inname deel 
van de rijbaan 
- De aanvrager om op zaterdag 12 september 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Dorpsstraat t.h.v. huisnr. 85 - parkeerverbod voor het plaatsen van vrachtwagen inzake 
levering meubels 
- De aanvrager om van woensdag 9 september 2020 tot en met maandag 21 september 2020 signalisatie 
aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Vos - Vloemans te Brecht, 
Processieweg t.h.v. huisnr. 3 – afsluiten rijbaan voor het storten van beton 
- De aanvrager om van woensdag 9 september 2020 tot en met zondag 1 november 2020 (verlenging) 
signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Brugstraat t.h.v. huisnr. 173 – 
parkeerverbod voor plaatsen van container 
- De aanvrager om van maandag 14 september 2020 tot en met dinsdag 15 september 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Biest (t.h.v. woning Gemeenteplaats 32) – 
parkeerverbod voor plaatsen van container 
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- De aanvrager om op woensdag 16 september 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Lessiusstraat t.h.v. huisnr. 15 - parkeerverbod voor het plaatsen van verhuiswagen en 
ladderlift 
- De aanvrager om van vrijdag 16 oktober 2020 tot en met zaterdag 17 oktober 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Mudaeusstraat t.h.v. huisnr. 7 – parkeerverbod voor 
verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om op zaterdag 19 september 2020 (aanpassing) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Lessiusstraat t.h.v. huisnr. 17 - parkeerverbod voor 
het plaatsen van verhuiswagen. 
- De aanvrager om op donderdag 24 september 2020 (tussen 08u00 en 20u00) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Lessiusstraat t.h.v. huisnr. 17 - parkeerverbod voor 
het plaatsen van vrachtwagen inzake levering meubels 
- De aanvrager om van donderdag 3 december 2020 tot en met zaterdag 5 december 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Korte Nieuwstraat 15 - parkeerverbod aan de 
overkant van huisnr. 15 voor het plaatsen van verhuiswagen 
- De aanvrager om tussen maandag 14 september 2020 en vrijdag 25 september 2020 (1 à 2 
opeenvolgende werkdagen in deze periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Scherpenbergstraat t.h.v. huisnr. 11 – RWA en DWA koppelen 
en aansluiten – afsluiten rijbaan – plaatselijke omleiding 
- De aanvrager om tussen maandag 14 september 2020 en vrijdag 25 september 2020 (1 à 2 
opeenvolgende werkdagen in deze periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Kapelweg t.h.v. huisnr. 27 – RWA en DWA koppelen en 
aansluiten – afsluiten rijbaan – plaatselijke omleiding 
- De aanvrager om op donderdag 24 september 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Handelslei thv huisnr. 30 – parkeerverbod voor vrachtwagen inzake levering meubels 
- De aanvrager om op dinsdag 22 september 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Processieweg t.h.v. huisnr. 18 – parkeerverbod voor het plaatsen van verhuiswagen en 
ladderlift 

37. Tijdelijk politiereglement - Overbroek kermis - parking achter de kerk - op 18-19-20 en 21 
september 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om: 
-       van dinsdag 15 september 2020 om 16.30 uur tot maandag 21 september 2020 om 24.00 uur het 
parkeren van voertuigen te verbieden op de parking achter de kerk in de Sint-Willebrordusstraat. 
-       Deze maatregel is niet van toepassing op de kermiswagens.  
Artikel 2 
De maatregelen zijn niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten. 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen.  
Artikel 4 
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 5 
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. 

38. Tijdelijk politiereglement - Biest kermis - Veldstraat op 18 oktober 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op zondag 18 oktober 2020 van 11.00 uur tot 21.00 
uur: 
-       Parkeerverbod in te voeren in de Veldstraat vanaf huisnummer 13 tot huisnummer 25. 
-       De Veldstraat vanaf huisnummer 13 tot huisnummer 25 af te sluiten voor alle verkeer. 
-       Plaatselijk verkeer in te voeren in de Hofstraat en Veldstraat vanaf huisnummer 1 tot huisnummer 13. 
-       Plaatselijk verkeer in te voeren in de Veldstraat vanaf huisnummer 25 tot kruispunt Veldstraat/Oude 
Veldstraat thv Hubo. 
-       Deze maatregel is niet van toepassing op de kermiswagens. 
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Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om gedurende voormelde periode het verkeer om te 
leiden via de Biest – Gasthuisstraat – Bethovenstraat – Ringlaan. 
Artikel 3 
De maatregelen zijn niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten. 
Artikel 4  
Het college van burgemeester en schepenen machtigt de organisatie om de signalisatie te plaatsen en te 
verwijderen. 
Artikel 5 
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 6 
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 

39. Juridisch advies - Overdracht Vijvers-Nieuw Rommersheide 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de aanstelling van professor N. Carette, 
vennoot Equator, voor de begeleiding in het dossier voor de overdracht van de gronden in De Vijvers en 
Nieuw Rommersheide: 
  - Basistarief vennoten Equator: 160 euro 
  - Senior medewerker Equator: 140 euro 
  - Junior medewerker Equator: 115 euro 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Equator, nicolas.carette@eqtr.be. 

ICT 

40. Vaststelling abonnementen voor mobiele telefonie en mobiele datacommunicatie per 
gebruikersgroep en afspraken met betrekking tot correct gebruik en split bil - Aanpassing 
tarief 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om bovenstaande bundels te voorzien voor de 
medewerkers die in functie van hun professionele doeleinden gebruik moeten maken van mobiele telefonie 
en mobiele datacommunicatie. 
Artikel 2 
Organisatie en personeel past in overleg met Proximus de huidige abonnementen aan volgens 
bovenstaande afspraken. 
Artikel 3 
De medewerkers waarop bovenstaande beslissing van toepassing is, worden hiervan in kennis gesteld. 

personeel 

41. Tijdelijke bijkomende aanstelling als administratieve medewerker - dienst burgerzaken (C1-3)  

42. Bijkomende aanstelling vrijwilliger bibliotheek 

43. Kennisname vrijwillig ontslag ifv pensionering  
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44. Toekenning waarnemingstoelage als waarnemend algemeen directeur 

FINANCIËN 

45. 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 1 879 643,88 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst van de nog terug te betalen waarborgen, naar 
aanleiding van afgehandelde kapvergunningen en/of bouwdossiers, goed voor een bedrag van 187,50 euro. 
Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

46. Budgetverschuiving cluster mens 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verschuiving goed: 
budgetverschuiving van A000049/6145200/0800/Schoolzwemmen, schoolreizen en uitstappen naar 
A000049/6498000/0800/Toelage zwemlessen scholen voor een bedrag van 7.500 euro  en dit voor de jaren 
2020 tot en met 2025. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken budgethouders en de financiële dienst. 

47. Budgetverschuiving jeugddienst 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verschuiving goed: 
budgetverschuiving van A000072/6145100/0751/Speelpleinwerking: 
busvervoer naar A000072/6132000/0751/Speelpleinwerking: aankoop klein materiaal (kantoorkosten en 
dergelijke) voor een bedrag van 2.187,68 euro. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken budgethouders en de financiële dienst. 

48. Kohier van de gemeentebelasting op leegstand van woningen en gebouwen - aanslagjaar 
2020 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het kohier van de gemeentebelasting op leegstaande 
woningen en gebouwen goed voor een bedrag van 72 000 euro voor het aanslagjaar 2020 en verklaart deze 
ook invorderbaar. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur en de consulent wonen. 

49. Kohier van de gemeentebelasting op ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen - 
aanslagjaar 2020 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het kohier van de gemeentebelasting op ongeschikt en 
onbewoonbaar verklaarde woningen goed voor een bedrag van 7 000 euro voor het aanslagjaar 2020 en 
verklaart deze ook invorderbaar. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur en de consulent wonen. 
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50. Kohier van de gemeentebelasting van verwaarloosde gebouwen, woningen en terreinen - 
aanslagjaar 2020 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het kohier van de gemeentebelasting op verwaarloosde 
gebouwen,woningen en terreinen goed voor een bedrag van 2 000 euro voor het aanslagjaar 2020 en 
verklaart deze ook invorderbaar. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur en de consulent wonen. 

MENS - BURGERZAKEN 

burgerlijke stand 

51. Concessie begraafplaatsen R.M.M.A.P. - Besluit 

52. Verlenging concessie begraafplaatsen v.D.H - Besluit 

53. Verlenging concessie begraafplaatsen V.M.FL - Besluit 

54. Verlenging concessie begraafplaatsen V.G.AFP - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

sport 

55. Aanpassing reglement en subsidieverdeling schoolzwemmen 2019-2020 flankerend onderwijs 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het reglement en bijhorende subsidieverdeling goed en 
verwijst dit door naar de eerstvolgende gemeenteraad. 
 

 
Els Eelen Sven Deckers 
Algemeen Directeur wnd. Burgemeester 
 


