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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 15 september 2020 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Vraag De Schakel: beton gieten voor plaatsing tuinhuis - op te nemen in de planning  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

projecten 

3. Luifel begraafplaats Overbroek - Goedkeuring gunning - 2020/019 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 15 september 2020, opgesteld 
door de Patrimonium (wegendienst en dienst gebouwen) - Infrastructuur. 
Artikel 2 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3 
De opdracht “Luifel begraafplaats Overbroek” wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van 
de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Gebroeders Doms BVBA, Energielaan 3 te 2960  Brecht, tegen 
het nagerekende offertebedrag van € 59.470,03 excl. btw of € 71.958,74 incl. 21% btw. De uitvoeringstermijn 
wordt vastgesteld op 30 werkdagen. 
Artikel 4 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2020/019. 
Artikel 5 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode 
2211000/MENS/0990 (actie/raming A000021/MJP000354). 

groendienst 

4. Kapvergunning Tilburgbaan 26 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
1 berk mits heraanplant van 1 streekeigen 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. 
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5. Kapvergunning Begonialaan 6a 

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

6. Kapvergunning Schotensteenweg 91 

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

7. Kapvergunning Veldstraat 48 

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

8. Kapvergunning Zandgroefweg 27 

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

9. Kapvergunning Eester 21a 

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

10. Kapvergunning Lessiusstraat 10a 

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

 



3 

wegendienst 

11. Werken nutsleidingen - Toelating/Melding 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de uitvoering van volgende werken: 
- Telenet, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen voor werken te Lessiusstraat 32-36, 2960 Brecht volgens 
dossier 25051984. 
- Fluvius, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout voor werken te Alfons De Clreckstraat 1-5, 2960 Brecht 
volgens dossier 20-04781. 
- Fluvius, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout voor werken te Heyaard 33, 2960 Brecht volgens dossier 
20-04741. 
- Van den Berg N.V., Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle voor werken te Handelslei 28, 2960 Brecht m.b.t. 
het maken van een puntopening & het plaatsen van een bak voor een klantaansluiting op voorwaarde dat 
de betrokken nutsmaatschappij op de hoogte gebracht wordt van het aanbrengen van een bak boven 
hun nutsleiding en op voorwaarde dat het openbaar domein in originele staat hersteld wordt. 

gebouwen 

12. Nooddeuren sporthal De Ring. - Stopzetting van de plaatsingsprocedure - 2020/018 

Besluit 
Artikel 1 
De plaatsingsprocedure voor Nooddeuren sporthal De Ring wordt stopgezet. De opdracht wordt niet gegund 
en de procedure zal later eventueel opnieuw opgestart worden. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen - milieu 

13. Ontwerp-Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (SGBP3) - openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ontwerp stroomgebiedbeheerplannen 
2022-2027. 
Artikel 2 
Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd met bekendmaking via de gemeentelijke kanalen (website 
/ infoblad). 

14. Ontwerp-plan-MER Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 - openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontwerp-plan-
MER Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. 

15. Scoping Project MER PR3311 - varkenshouderij - Papbosstraat 2A 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het project-mer -aanmelding en ontwerp-
MER-,  voor het varkensbedrijf te Brecht, Papbosstraat 2A. 
Artikel 2 
Er wordt een openbare raadpleging georganiseerd. 
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vergunningsregister 

16. GC2020/23 - Vergunningenregister - De Gauw 61 - Deels opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Het hoofdgebouw met de aanbouw aan de voorzijde gelegen te De Gauw 61, 2960 Brecht, kadasternummer 
(afd. 5) sectie B 231 F5) wordt in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. De aanbouwen 
aan de achterzijde en rechter zijde worden niet in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en aan het Departement Omgeving. 
Artikel 3 
Beroepsmogelijkheden 
De opname of de weigering tot opname van een constructie als « vergund geacht » in het 
vergunningenregister kan worden bestreden met een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, 
overeenkomstig en met inachtneming van de regelen, vermeld in hoofdstuk VIII van titel IV en het decreet 
van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse 
bestuursrechtscolleges. Artikel 14, § 3, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State is van 
overeenkomstige toepassing. 
De beroepen bij de Raad inzake registratiebeslissingen kunnen door de volgende personen worden 
ingesteld: 
1° de persoon die beschikt over zakelijke of persoonlijke rechten ten aanzien van een constructie die het 
voorwerp uitmaakt van een registratiebeslissing, of die deze constructie feitelijk gebruikt; 
2° elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan 
ondervinden als gevolg van de registratiebeslissing; 
3° procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de 
registratiebeslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve 
werking overeenkomstig de statuten. 
Een bij het dossier betrokken vergunningverlenende bestuursorgaan, dat nagelaten heeft een uitdrukkelijke 
beslissing te nemen in eerste administratieve aanleg, wordt geacht te hebben verzaakt aan zijn recht om 
zich tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen te wenden, behoudens overmacht. 
De beroepen inzake registratiebeslissingen worden ingesteld binnen een vervaltermijn van vijfenveertig 
dagen, die ingaat als volgt: 
1°...; 
2° wat betreft registratiebeslissingen: 
a) hetzij de dag na de betekening, wanneer een dergelijke betekening vereist is; 
b) hetzij de dag na de opname van de constructie in het vergunningenregister, in alle andere gevallen. 
De modaliteiten waaraan een verzoekschrift moet voldoen, worden geregeld in het Decreet van 4 april 2014 
betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse 
bestuursrechtscolleges. 
Contactgegevens van de Raad: 
Raad voor Vergunningsbetwistingen 
Ellips-gebouw 
Koning Albert II – laan 35 bus 81 
1030 Brussel 

17. GC2020/37 - Vergunningenregister - Kattenhoflaan 38 - Deels opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Het hoofdgebouw met aanbouw rechts achteraan (bouwdiepte circa 14 meter) gelegen te Kattenhoflaan 38, 
2960 Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie B 115 L worden in het vergunningenregister opgenomen als 
geacht vergund. Het open aangebouwde afdak links achteraan en de laatste aanbouw aan de rechterzijde 
(bouwdiepte circa 19 meter) gelegen te Kattenhoflaan 38, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie B 
115 L worden niet in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan het Departement Omgeving. 
Artikel 3 
Beroepsmogelijkheden 
De opname of de weigering tot opname van een constructie als « vergund geacht » in het 
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vergunningenregister kan worden bestreden met een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, 
overeenkomstig en met inachtneming van de regelen, vermeld in hoofdstuk VIII van titel IV en het decreet 
van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse 
bestuursrechtscolleges. Artikel 14, § 3, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State is van 
overeenkomstige toepassing. 
De beroepen bij de Raad inzake registratiebeslissingen kunnen door de volgende personen worden 
ingesteld: 
1° de persoon die beschikt over zakelijke of persoonlijke rechten ten aanzien van een constructie die het 
voorwerp uitmaakt van een registratiebeslissing, of die deze constructie feitelijk gebruikt; 
2° elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan 
ondervinden als gevolg van de registratiebeslissing; 
3° procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de 
registratiebeslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve 
werking overeenkomstig de statuten. 
Een bij het dossier betrokken vergunningverlenende bestuursorgaan, dat nagelaten heeft een uitdrukkelijke 
beslissing te nemen in eerste administratieve aanleg, wordt geacht te hebben verzaakt aan zijn recht om 
zich tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen te wenden, behoudens overmacht. 
De beroepen inzake registratiebeslissingen worden ingesteld binnen een vervaltermijn van vijfenveertig 
dagen, die ingaat als volgt: 
1°...; 
2° wat betreft registratiebeslissingen: 
a) hetzij de dag na de betekening, wanneer een dergelijke betekening vereist is; 
b) hetzij de dag na de opname van de constructie in het vergunningenregister, in alle andere gevallen. 
De modaliteiten waaraan een verzoekschrift moet voldoen, worden geregeld in het Decreet van 4 april 2014 
betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse 
bestuursrechtscolleges. 
Contactgegevens van de Raad: 
Raad voor Vergunningsbetwistingen 
Ellips-gebouw 
Koning Albert II – laan 35 bus 81 
1030 Brussel  

omgevingsvergunningen 

18. OMV2020/263 - Omgevingsvergunning - Theo Coertjenslaan ZN -  Openbaar onderzoek 

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

19. OMV2020/338 - Omgevingsvergunning - Welkomstraat ZN -  Openbaar onderzoek 

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

20. OMV2020/189 - Omgevingsvergunning - Brugstraat 190 - wijzigingslus en organisatie 
openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent voor bovenstaande aanvraag een eenmalige 
verlenging met maximaal 60 dagen in toepassing van artikels 30 en 45 van het Decreet betreffende de 
omgevingsvergunningen (wijzigingslus). 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een nieuw openbaar 
onderzoek naar aanleiding van de wijzigingslus. 
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21. OMV2020/271 - Omgevingsvergunningen - Eendrachtstraat 17 - Toepassing administratieve 
lus 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent voor bovenstaande aanvraag een eenmalige 
verlenging met maximaal 60 dagen door toepassing van de administratieve lus. Er wordt een nieuw 
openbaar onderzoek georganiseerd met toepassing van de administratieve lus. 

22. OMV2020/168 - Omgevingsvergunning - Bevrijdingsstraat 2 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het rundveebedrijf (regularisatie van de 
vergunning, nieuwe aanvraag grondwaterwinning en wijzigingen aan de vergunde rubrieken) in 
Bevrijdingsstraat 2 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie C 237 N en (afd. 4) sectie C 237 M, mits 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon die eventueel nodig zijn 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.   
Milieuvoorwaarden 
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van Vlarem dienen te worden nageleefd 
A. Algemeen 
B. Sectoraal 
C. Bijzondere voorwaarde(n)  
-Toekomstige optimalisatie en verduurzaming van de waterhuishouding op het bedrijf door het inzetten op 
hemelwaterrecuperatie voor laagwaardige toepassingen (watertoets). 
-Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige 
toepassingen (voorwaarde VMM).  
De volgende bijzondere voorwaarde werd reeds opgelegd en dient geschrapt te worden  
- De sleufsilo’s voor de opslag van de groenvoeders dienen zodanig te zijn uitgevoerd dat perssappen noch 
in de bodem en het grondwater, noch in het oppervlaktewater kunnen terechtkomen.    
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor een periode die eindigt op 14 april 2028. 

23. OMV2020/171 - Omgevingsvergunning - Theo Coertjenslaan 4 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor exploiteren en bouwen van een 
gemeentemagazijn en aanhorigheden voor de technische diensten  (loods, magazijn, werkplaats,  kantoren) 
in Theo Coertjenslaan zn te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 750 G2, (afd. 4) sectie D 751 E, (afd. 
4) sectie D 765 K2, (afd. 4) sectie D 765 S2, (afd. 4) sectie D 766 D, (afd. 4) sectie D 768 E, (afd. 4) sectie D 
922 H en (afd. 4) sectie D 922 F aan gemeente Brecht gevestigd te Gemeentepark 1 te 2960 Brecht en 
Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen-dienstverlening DIENSTV met als contactadres 
Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Brandweer dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van ELIA Noord dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Inter dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal 
deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.   
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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 hemelwaterputten van samen 130.000 l voorzien van 
nuttig (bedrijfsgebouwen; put, pomp en aftappunten voor bedrijfstoepassingen, dienstkraan voor kuiswater, 
wc-spoelingen gelijkvloers, buitenkraantje, sproeiwagens groendienst etc) met een noodoverloop naar een 
infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk conform 
de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project:  een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 527 m2 en inhoud van 271.000 liter, als volgt:  
ondergrondse infiltratiekratten 218 400 l - 351 m2 en wadi 52 800 l - 176 m2. 
Deze installatie maakt het insijpelen van het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de 
Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Voorwaarden debiet nooduitlaat bij grote aangesloten oppervlakte aan daken en/of verharding: Het 
doorvoerdebiet bedraagt minimaal 10l/s en het ledigingsdebiet bedraagt maximaal 40 l/s.ha bij verhardingen 
vanaf 5000 m2, door middel van een knijpleiding, wervelventiel of pomp. 
Deze installatie maakt het mogelijk dat een buffervolume langzaam vol loopt, in de grond sijpelt en slechts 
een kleine hoeveelheid water over langere tijd afgevoerd wordt naar de riolering, gracht of waterloop. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Verharding & ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
materiaalgebruik voor de verhardingen. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen bij voorkeur 
aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag om 
maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken.  
Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van 
toepassing. Enkele voorbeelden materialen waar het water naast of door de verharding de grond in kan: 
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de online ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’. 
°opmerking gebruik steenslag: het gebruik van gebroken steenpuin voor bouwkundig bodemgebruik als 
alternatief funderingsmateriaal is toegestaan voor zover gescheiden van de bodem en afgedekt onder de 
voorwaarden van het Vlarebo (zie website ovam). 
-Ophoging: Voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de woning kan in combinatie met afgraving dieper op het 
perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel (deels) 
overstroombare (kruip)kelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water.  
-Maatregel tegen mogelijke waterverontreiniging:  
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• Plaatsen kws-afscheider (olie- en slibafscheider) en zandopvangput : het potentieel verontreinigd 
(hemel)water afkomstig van de parking of bedrijfsverharding mag slechts geloosd worden na aangepaste 
voorbehandeling. 
• De zoutsilo's dienen zo te worden aangelegd dat mogelijke afstroom niet in bodem, grond- of 
oppervlaktewateren kunnen terechtkomen - opgevangen stroom worden verzameld en afgevoerd naar de 
riolering, desgevallend na ontzilting om de lozingsparameters te halen. 
-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. 
Stedenbouwkundige voorwaarden 
- er dienen publiektoegankelijke fietsvoorzieningen voorzien worden voor de bezoekers van 
technische dienst 
- Achter en parallel met de rooilijn is een dubbele haag (haagbeuk) met een breedte van 0,8 m en een 
hoogte van 1,3 m aan te planten. Enkel ter hoogte van de toegangen tot het bedrijfsperceel moet 
deze niet voorzien worden. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- De maatregelen in de archeologienota moeten uitgevoerd worden overeenkomstig het programma 
geformuleerd in die archeologienota, inclusief de opgelegde voorwaarden, en het Onroerenderfgoeddecreet 
van 12 juli 2013. 
- De groenvoorzieningen zoals uitgewerkt op het inplantingsplan en de dubbele beukenhaar langsheen de 
rooilijn zoals omschreven in de voorwaarden van deze omgevingsvergunning, dienen aangeplant te worden 
het eerstvolgende plantseizoen na het beëindigen van de in de omgevingsvergunning behandelde werken.  
- 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. 
- Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be  
Milieuvoorwaarden  
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van Vlarem dienen te worden nageleefd  
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. 
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24. OMV2020/201 - Omgevingsvergunning - Veldstraat 3 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor verbouwen van een eengezinswoning in 
Veldstraat 3 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 53 M3, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
- de muur van het bijgebouw op de rechter perceelgrens moet volwaardig afgewerkt worden met 
dezelfde gevelsteen als het hoofdgebouw 
- rondom de parkeerplaatsen dient er een haag met een minimale hoogte van 1m voorzien worden 
- de inrichting van de tuinzone wordt gewijzigd zoals ingetekend op het aangepaste inplantingsplan  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen: 
*Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Waterwetboek 
-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 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering bij bestaande woningen: Aangezien de 
betreffende bouwaanvraag zich situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op 
een zuiveringsinstallatie (centraal gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw 
reglementair te worden aangesloten op de bestaande riolering (als dat nog niet zou zijn uitgevoerd). 
-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’.  
           NATUUR 
-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.  
          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.  
-Verdroging: Bij droogzuiging van bouwputten mag het onttrekken van grondwater geen groenschade 
veroorzaken. Als er een beek in de buurt is moet het opgepompte water daarin geloosd worden.  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
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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. 
- 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. 

25. OMV2020/235 - Omgevingsvergunning - Roerdomplaan 4 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een bijgebouw en een 
zwemvijver in Roerdomplaan 4 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 5 Z, mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden: 
Volgens de verkavelingsvoorschriften mag er maximaal 10% van de perceelsoppervlakte ingenomen 
worden voor grasperken, speelruimten, tennisvelden en dergelijken. Het resterende deel van het 
perceel dient aangelegd te worden met hoogstammig groen en er dient aan alle zijden van het 
perceel groen voorzien worden met uitzondering van de toegangen.  
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: 
-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). 
-BOUWKUNDIGE ASPECTEN: Duurzaamheid, rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen, 
hernieuwbare energie, duurzame materiaalkeuzes, groendaken, hemelwaterrecuperatie, duurzaam 
waterverbruik en waterveilig wonen worden weloverwogen toegepast bij het project. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  

26. OMV2020/280 - Omgevingsvergunning - Luyckstraat 2B -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor de regularisatie van het vermogen van 
de vergunde warmtekrachtkoppeling bij een tuinderij in Luyckstraat 3B+ te Brecht, kadasternummer (afd. 3) 
sectie C 208 D2 en (afd. 3) sectie C 208 C2 aan TUINDERIJ JOOSEN BVBA gevestigd te Luyckstraat 3b te 
2960 Brecht mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
De voorwaarden uit het advies van de brandweer dienen strikt te worden nageleefd en maken integraal deel 
uit van dit besluit. 
Milieuvoorwaarden  
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van Vlarem dienen te worden nageleefd  
A. Algemeen 

1. A.    

Omschrijving Deel Artikels 

Algemeen Hfst. 4.1 
Afd. 4.1.1 t/m 4.1.12 

Art. 4.1.0.1 - Art. 4.1.12.5 
  
  

Oppervlaktewater Hfst. 4.2 
Afd. 4.2.1 t/m 4.2.8 

Art. 4.2.1.1 - Art. 4.2.8.3.1 

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

Art. 4.3.1.1 - Art. 4.3.3.1 

Lucht Hfst. 4.4 
Afd. 4.4.1 t/m 4.4.8 

Art. 4.4.1.1 - Art. 4.4.8.4 

Geluid Hfst. 4.5 
Afd. 4.5.1 t/m 4.5.7 

Art. 4.5.1.1 - Art. 4.5.7.1.5 

Licht Hfst. 4.6 Art. 4.6.0.1 - Art. 4.6.0.4 

Asbest Hfst. 4.7 Art. 4.7.0.1 - Art. 4.7.0.3 

  
B. Sectoraal   

Omschrijving Deel Artikels 

Brandstoffen en brandbare 
vloeistoffen – 

Subafd. 5.6.1.1 Art. 5.6.1.1.1 - Art. 5.6.1.1.13 
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Omschrijving Deel Artikels 

brandbare vloeistoffen – 
algemene bepalingen 

Brandstoffen en brandbare 
vloeistoffen – 
brandbare vloeistoffen – 
bovengrondse houders 

Subafd. 5.6.1.3 Art. 5.6.1.3.1 – Art. 5.6.1.3.19 

Brandstoffen en brandbare 
vloeistoffen – 
Brandstofverdeelinstallaties 
voor motorvoertuigen 

Afd. 5.6.2 Art. 5.6.2.1.1 – Art. 5.6.2.3.8 
  

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

Gemeenschappeljike 
bepalingen 

Afd. 5.17.1 Art. 5.17.1.1 - Art. 5.17.1.21 

Opslagplaatsen voor 
gevaarlijke gassen 
Algemene bepalingen 

Subafd. 5.17.3.1 Art. 5.17.3.1.1 – Art. 5.17.3.1.9 

Opslagplaatsen voor 
gevaarlijke gassen in vaste 
reservoirs 

Subafd. 5.17.3.3 Art. 5.17.3.3.1 – Art. 5.17.3.3.17 

Gevaarlijke vaste stoffen en 
vloeistoffen 
Algemene bepalingen 

Afd. 5.17.4 
  

Art. 5.17.4.1.1 – Art. 5.17.4.1.20 

Opslag van gevaarlijke 
vloeistoffen in bovengrondse 
houders 

Subafd. 5.17.4.3 Art. 5.17.4.3.1 - Art. 5.17.4.3.21 

Beheersing uitstoot VOS – 
lekverliezen in bovengrondse 
vaste houders 

Subafd. 5.17.4.5 Art. 5.17.4.5.1 – 5.17.4.5.5 

Vast opgestelde motoren met 
inwendige verbranding 

Hfst. 5.31 
Hfst. 5.43 

Art. 5.31.1. 
Art. 5.43.1.1 – Art. 5.43.4.5 

Verbrandingsinrichtingen 
Algemeen 

Hfst. 5.43 Art. 5.43.1.1 – Art. 5.43.4.5 

Winning van grondwater Hfst. 5.53 Art. 5.53.1.1 - Art. 5.53.6.4.5 

Opmerking:   
De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen worden teruggevonden in Vlarem II. Deze 
zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de 
meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde 
tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Vlaamse Navigator Milieuwetgeving van LNE, via onderstaande 
link: https://navigator.emis.vito.be.   
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 24/08/2028.  

27. OMV2020/306 - Omgevingsvergunning - Kerkstraat 46 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het slopen van een stal in Kerkstraat 
46 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 198 S en (afd. 4) sectie D 198 R, mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden:  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
natuurtoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies:  
-NATUUR: Bescherming nesten en rustplaatsen: algemene maatregel: Alle van nature in het wild levende 
vogelsoorten en vleermuizen zijn 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 u contact op te nemen met ANB. 
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- 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 (indien van toepassing). 
- 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.  

28. OMV2020/242 - Omgevingsvergunning - Gemeenschapslaan 10 -  Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een 
woning en kappen van bomen in Gemeenschapslaan 10 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 65 
Y12. 

omgevingsmeldingen 

29. OMV2020/341 - Omgevingsmelding - Sorbenlaan 30 -  Aktename melding klasse 3 

Besluit  
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor het plaatsen van 
een bovengrondse propaangastank met een inhoud van 1600 liter op een perceel gelegen te 2960 Brecht, 
Sorbenlaan30, kadasternummer (afd. 1) sectie M 40.  
Artikel 2  
Er wordt akte genomen voor onbepaalde duur. 
Artikel 3 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
bijzondere voorwaarden: 
Gastank:  
M.b.t. de exploitatie van een propaangastank zijn de sectorale milieuvoorwaarden  opgenomen in Afdeling 
5.17.3.3 Vlarem II van toepassing. Hierin wordt verwezen naar het van toepassing zijnde K.B. van 
21.10.1968 betreffende de opslagplaatsen voor vloeibaar gemaakt handelspropaan, handelsbutaan of 
mengsels daarvan in vaste ongekoelde houders. In art. 3 punt 3.2. van voormeld K.B. is bepaald dat de 
minimumafstand in horizontale projectie gemeten, die de propaangastank moet scheiden van elke opening 
van een woonlokaal en van elke opening van een werklokaal dat niet onderworpen is aan het open 
vuurverbod 5 m bedraagt. Tevens dient overeenkomstig voormeld artikel de propaangastank zich te 
bevinden op 3 m afstand van elke openbare weg en van elk naburig eigendom. Overeenkomstig art. 3 punt 
3.2.3. van voormeld KB mag voormelde afstand echter verminderd worden tot 1 m indien een dicht en 
onbrandbaar scherm is aangebracht van tenminste 1,50 m hoog tussen voormelde plaatsen en de 
propaangastank.  
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omgevingsvergunningen voor verkavelen 

30. OMVV 2020/14 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Prinsstraat 7 - Openbaar onderzoek 

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

31. OMVV2020/19 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Tilburgbaan 32 - Kanaallaan ZN - 
administratieve lus 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent voor bovenstaande aanvraag een eenmalige 
verlenging met maximaal 60 dagen door toepassing van de administratieve lus. Er wordt een nieuw 
openbaar onderzoek georganiseerd met toepassing van de administratieve lus. 

integrale veiligheid 

32. Definitieve samenwerkingsovereenkomst - Financiering triagecentrum Voorkempen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de volgende 
'Samenwerkingsovereenkomst Pretriage-en testcentrum Voorkempen ' tussen 
- Huisartsenvereniging Malle-Zoersel-Zandhoven vzw, Turnhoutsebaan 73, 2390 Malle, vertegenwoordigd 
door Dr. Sven Beersmans, voorzitter, hierna 'HVMZZ'  
- Huisartsenvereniging Voorkempen vzw, Turnhoutsebaan 402A, 2110 Wijnegem, vertegenwoordigd door 
Dr. Peter Missotten, voorzitter, hierna 'HVV' 
- Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef Malle, Oude Liersebaan 4, 2390 Malle, vertegenwoordigd door Koen 
Vancraeynest, algemeen directeur, hierna 'AZ Sint-Jozef Malle' 
- Eerstelijnszone Voorkempen vzw, Handelslei 167, 2980 Zoersel, vertegenwoordigd door Vicky Van Camp, 
voorzitter, hierna 'ELZ Voorkempen' 
- Het Vlaamse Kruis vzw, afdeling Turnhout, Jacob Smitsstraat 29 2300 Turnhout, vertegenwoordigd door 
Jobbe Marien, afdelingsverantwoordelijke, hierna 'Het Vlaamse Kruis' 
- De gemeente Brecht, Gemeentepark 1, 2960 Brecht, vertegenwoordigd door Sven Deckers, burgemeester 
en Annemie Marnef, algemeen directeur, handelend in uitvoering van het besluit van de gemeenteraad van 
[...], hierna 'gemeente Brecht' 
- De gemeente Malle, Antwerpsesteenweg 246, 2390 Malle, vertegenwoordigd door Harry Hendrickx, 
burgemeester en Sven Brabants, algemeen directeur, handelend in uitvoering van het besluit van de 
gemeenteraad van [...], hierna 'gemeente Malle' 
- De gemeente Schilde, Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde, vertegenwoordigd door Dirk Bauwens, 
burgemeester en Tine Vervisch, algemeen directeur, handelend in uitvoering van het besluit van de 
gemeenteraad van [...], hierna 'gemeente Schilde' 
- De gemeente Wijnegem, Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem, vertegenwoordigd door Ivo Wynants, 
burgemeester en Leen Nagels, algemeen directeur, handelend in uitvoering van het besluit van de 
gemeenteraad van [...], hierna 'gemeente Wijnegem' 
- De gemeente Zandhoven Liersebaan 12, 2240 Zandhoven, vertegenwoordigd door Luc Van Hove, 
burgemeester en Annick Smeets, algemeen directeur, handelend in uitvoering van het besluit van de 
gemeenteraad van [...], hierna 'gemeente Zandhoven' 
- De gemeente Zoersel, Handelslei 167, 2980 Zoersel, vertegenwoordigd door Liesbeth Verstreken, 
burgemeester en Kristof Janssens, algemeen directeur, handelend in uitvoering van het besluit van de 
gemeenteraad van [...], hierna 'gemeente Zoersel' 
De huisartsen van de gemeenten Malle, Zoersel, Schilde en Wijnegem organiseren vanaf 23 maart 2020 het 
pré-triage- en testcentrum Voorkempen aan het AZ Sint-Jozef Malle voor mogelijke coronapatiënten uit de 
gemeenten Zoersel, Schilde, Wijnegem, Brecht, Zandhoven, Malle. De stopzetting van het pré-triage- en 
testcentrum Voorkempen is afhankelijk van de evolutie van de verspreiding van het Covid-19-virus. 
Artikel 2 
AZ Sint-Jozef Malle prefinancieert het pré-triage- en testcentrum Voorkempen op vlak van infrastructuur en 
enkele werkingskosten. AZ Sint-Jozef is dus verantwoordelijk voor de contracten en aankopen in dit 
verband. 
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PERSONEEL 
Artikel 3 
De gemeente Brecht, Malle, Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel stellen gedurende de werking van 
het pré-triage- en testcentrum Voorkempen een auto met chauffeur ter beschikking om artsen vanuit het pré-
triage- en testcentrum Voorkempen te vervoeren naar patiënten. Het pré-triage- en testcentrum Voorkempen 
werkt met vrijwilligers van het Vlaamse Kruis die zorgen voor ondersteuning. Vanaf juli 2020 wordt er 
personeel aangeworven in samenwerking met ELZ Voorkempen. De personeelskosten worden zoveel 
mogelijk gedekt door subsidies vanuit de overheid. 
FINANCIERING 
Artikel 4 
De gemeenten Brecht, Malle, Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel staan in voor de financiering van 
het pré-triage- en testcentrum Voorkempen in de vorm van een investeringstoelage, een tussenkomst in het 
exploitatietekort en een bijdrage aan de werking van het Vlaamse Kruis vzw. 
Artikel 5 
De verdeling van de bijdragen tussen de verschillende gemeenten gebeurt op basis van het inwonersaantal 
op 1 januari 2020:  

Gemeente Aantal Aandeel 

Malle 15.594 14% 

Zoersel 22.067 20% 

Schilde 19.879 18% 

Wijnegem 9.981 9% 

Brecht 29.444 27% 

Zandhoven 13.063 12% 

Totaal 110.028 100% 

Artikel 6 
Het pré-triage- en testcentrum Voorkempen stelt maandelijks een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven 
ter beschikking aan de gemeenten. 
Artikel 7 
De gemeente Malle staat in voor een eventuele pre-financiering. De gemaakte kosten zullen periodiek 
doorgerekend worden aan de gemeenten Brecht, Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel op basis van 
de verdeling van het inwonersaantal op 1 januari 2020. 
Artikel 8 
De investeringstoelage wordt berekend op basis van een overzicht van ontvangsten en uitgaven voor de 
investeringen van het pré-triage- en testcentrum Voorkempen. 
Ten laatste op 31 januari 2021 volgt er een afrekening voor de periode maart-december 2020 op basis van 
een overzicht van de ontvangsten en uitgaven. 
Artikel 9 
De tussenkomst in het exploitatietekort wordt berekend op basis van een overzicht van ontvangsten en 
uitgaven voor de werking van het pré-triage- en testcentrum Voorkempen. 
Het AZ Sint-Jozef Malle prefinancieert de infrastructuur (boxen, kledij, nutsvoorzieningen, ..). De 
huisartsenverenigingen storten de ontvangen bedragen, voorzien door de overheid, aan de gemeente Malle. 
De gemeente Malle zorgt voor de vereffening van de kosten met het AZ Sint-Jozef Malle en de andere 
gemeenten. 
De eventuele personeelskosten die niet door de overheid worden gedragen, betalen de gemeenten 
rechtstreeks aan ELZ Voorkempen, zonder tussenkomst van het AZ Sint-Jozef Malle. 
Ten laatste op 31 januari 2021 volgt er een afrekening voor de periode maart-december 2020 op basis van 
een overzicht van de ontvangsten en uitgaven. 
Artikel 10 
De bijdrage voor het Vlaamse Kruis vzw wordt bepaald op 2000 euro per week. De bijdrage wordt periodiek 
afgerekend op basis van het volgende schema:  

  

Gemeente Bijdrage per week 

Malle € 283,46 

Zoersel € 401,12 

Schilde € 361,34 

Wijnegem € 181,43 

Brecht € 535,21 

Zandhoven € 237,45 

Totaal € 2.000,00 

De gemeenten vergoeden het Vlaamse Kruis rechtstreeks, zonder tussenkomst van het AZ Sint-Jozef Malle. 
Ten laatste op 31 januari 2021 volgt er een afrekening voor de periode op basis van een overzicht van de 
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ontvangsten en uitgaven. 
Artikel 11 
De huisartsenverenigingen, ELZ Voorkempen en AZ Sint-Jozef Malle stellen op vraag financiële 
bewijsstukken ter beschikking aan de gemeenten. 
Artikel 12 
De partijen gaan er expliciet van uit dat op (i) de ontvangst van de financiering vanwege de overheid alsook 
op (ii) de doorstorting daarvan aan het Ziekenhuis noch btw noch rechtspersonenbelasting verschuldigd is. 
Hiervoor beroepen zij zich op de circulaire AAFisc nr 36/2012 van 27.11.2012. De dienstverlening 
kwalificeert zich als een overheidsgestuurde samenwerkingsvorm type II en is vrijgesteld van btw als “nauw 
met de ziekenverpleging en de medische verzorging  samenhangende diensten en leveringen van 
goederen” in de zin van de wetsbepaling van art 44 §2 1° a) WBTW. 
Eerste voorwaarde: de partijen voldoen aan de voorwaarden inzake personele werkingssfeer. De 
samenwerkingsvorm wordt uitdrukkelijk voorzien door de bevoegde overheid en er is een specifieke 
tussenkomst voorzien in de kostprijs van de samenwerking, de organisatie van het pré-triage- en 
testcentrum Voorkempen. 
Tweede voorwaarde: er is een duidelijke zorgfinaliteit in de werking van het pré-triage- en testcentrum 
Voorkempen 
Derde voorwaarde: de overheid heeft een wettelijk kader gecreëerd dat btw-vrijgestelde ziekenhuizen mee 
kunnen instaan voor de organisatie van een pretriagepunt, waarbij de overheid voorziet in een louter 
kostendekkende vergoeding. Er is dus geen sprake van concurrentieverstoring. 
Mocht dit na wijziging van de wetgeving of circulaire of interpretatie toch het geval zijn, erkennen de partijen 
dat, behoudens bijpassing van het verschil door het RIZIV, de conform artikel 4 vanwege het RIZIV 
gevraagde financiering ontoereikend zal zijn met oog op de organisatie van het pré-triage- en testcentrum 
Voorkempen zoals beschreven in deze overeenkomst. 
In een dergelijk geval zullen partijen overleg plegen om na te gaan op welke manier het pré-triage- en 
testcentrum Voorkempen kan worden georganiseerd, zodat de in artikel 1 van deze overeenkomst 
nagestreefde doelstelling kan worden bereikt. Tevens zal de meest gerede partij gerechtigd zijn deze 
overeenkomst te beëindigen mits het respecteren van een opzeggingstermijn van 4 weken. 
SLOTBEPALINGEN 
Artikel 13 
Deze overeenkomst kan door één van de partijen worden opgezegd, mits in achtneming van een 
opzegtermijn van minimaal 6 maanden of in onderling overleg. Het Vlaamse Kruis hanteert een opzegtermijn 
van maximaal 1 maand.  
Artikel 14 
De definitieve overeenkomst zal ter aktename voorgelegd worden aan de gemeenteraad. 
Artikel 15 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst en Sofie Sambre van Emmaus. 

mobiliteit 

33. Signalisatievergunningen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor het plaatsen van signalisatie op de 
openbare weg aan: 
- De aanvrager om tussen maandag 14 september 2020 en vrijdag 18 september 2020 (1 à 2 werkdagen in 
deze periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa 
Hidrorio te Brecht, Brugstraat t.h.v. huisnr. 147 – dringend herstel losgekomen bovenbouw in fietspad – 
afsluiten fietspad   
- De aanvrager om op woensdag 16 september 2020 en donderdag 17 september 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Eurofiber te Brecht, Handelslei t.h.v. huisnr. 
28 – plaatsen van puntopening voor klantaansluiting  – inname voetpad 
- De aanvrager om van maandag 14 september 2020 tot en met vrijdag 30 oktober 2020 (verlenging) 
signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa te Brecht, 
Rommersheide – overkoppelingen uitvoeren 
- De aanvrager om van maandag 21 september 2020 tot en met vrijdag 9 oktober 2020 (verlenging) 
signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20270017) te 
Brecht, Mieksebaan/Rommersheide – aanleg nutsleidingen – werken in de berm 
- De aanvrager om van 16 september 2020 tot en met 18 september 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Veldstraat t.h.v. huisnrs. 44 t.e.m. 52 : 
parkeerverbod voor het plaatsen van container 
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- De aanvrager om tussen woensdag 16 september 2020 en vrijdag 25 september 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Vaartstraat t.h.v. 
huisnr. 209 – DWA en RWA aansluiting voorzien -  inname halve rijbaan 
- De aanvrager om tussen maandag 21 september 2020 en vrijdag 30 oktober 2020  (aanpassing datum) 
signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20272263) te 
Brecht, Achille Couvreurweg – aanleg nutsleidingen – werken in de berm 
- De aanvrager om tussen maandag 21 september 2020 en vrijdag 30 oktober 2020 (aanpassing datum) 
signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20272253) te 
Brecht, Luyckstraat t.h.v. huisnr. 2a – aanleg nutsleidingen – werken in de berm 
- De aanvrager om tussen zaterdag 19 september 2020 en vrijdag 30 oktober 2020 (aanpassing datum) 
signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20254972) te 
Brecht, Laarweg, Leerlooiersweg, Molenstraat – nutswerken i.o.v. Fluvius 
- De aanvrager om op vrijdag 18 september 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Canadalaan thv huisnr. 28 – parkeerverbod voor ladderlift 
 - De aanvrager om tussen maandag 28 september 2020 en vrijdag 2 oktober 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Eester t.h.v.  huisnr. 10 – inname halve rijbaan voor 
chapewagen 
- De aanvrager om op 17 oktober 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Sint-
Job-in-‘t-Goor, Kerklei thv huisnrs. 24-26 - parkeerverbod inzake verhuis 
- De aanvrager om tussen dinsdag 22 september 2020 en vrijdag 30 oktober 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Canadalaan thv huisnr. 27 – parkeerverbod voor 
ladderlift, werkvoertuigen en ladden en lossen 

34. Tijdelijk politiereglement - Blauwe zone – Ringlaan – Ambachtslaan – Industrielaan - parking 
naast voetbal en parking naast sporthal 

Besluit 
Artikel 1 
Vanaf 5 oktober 2020 voor een proefperiode van 6 maanden wordt een zone met beperkte parkeertijd 
ingesteld in de: 
- Ringlaan 
- Ambachtslaan 
- Industrielaan 
- parking naast voetbal 
- parking sporthal 
Het gebruik van de parkeerschijf wordt er verplicht vanaf maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 uur en 
18.00 uur. De maximum parkeerduur bedraagt 4 uur.  
Artikel 2 
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door het plaatsen van 
zonale verkeerstekens E9a (zoals bedoeld in art.65.5 van het KB 1/12/1975) aangevuld met de parkeerschijf 
plus onderborden met de tekst ‘maximum 4 uur’.  
Artikel 3 
Deze maatregel zal na 6 maanden geëvalueerd worden en nadien als aanvullend reglement voorgelegd 
worden aan de gemeenteraad.  
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. 

35. Tijdelijk politiereglement - Biest kermis - terras - Veldstraat op 17 - 18 oktober 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om van zaterdag 17 oktober om 16.00 uur tot zondag 
18 oktober 2020 om 01.00 uur: 
-        Parkeerverbod in te voeren in de Veldstraat vanaf huisnummer 16 tot en met huisnummer 20. 
-        De Veldstraat vanaf huisnummer 18 tot huisnummer 20 af te sluiten voor alle verkeer. 
-        Plaatselijk verkeer in te voeren in de Hofstraat en Veldstraat vanaf huisnummer 1 tot huisnummer 16. 
-        Plaatselijk verkeer in te voeren in de Veldstraat vanaf huisnummer 20 tot kruispunt Veldstraat/Oude 
Veldstraat thv Hubo.  
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om gedurende voormelde periode het verkeer om te 
leiden via de Biest – Gasthuisstraat – Bethovenstraat – Ringlaan.  
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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.  

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

36. Principieel akkoord aanpassing gemeentelijk reglement conformiteitsattesten 

Besluit 
Artikel 1 
Elke eigenaar/verhuurder die een woning verhuurt of te huur of ter beschikking stelt als hoofdverblijfplaats, of 
met het oog op huisvesting van één of meerdere studenten, moet voor elke wooneenheid een geldig 
conformiteitsattest kunnen voorleggen. 
Deze verplichting wordt gefaseerd ingevoerd voor alle nieuwe verhuringen en op basis van de leeftijd van de 
huurwoning: 
2021: woningen van 50 jaar en ouder (bouwjaar 1971 en vroeger) 
2022-2025: woningen van 40 jaar en ouder 
2026-2028: woningen van 30 jaar en ouder 
2029: woningen van 20 jaar en ouder 
De leeftijd van de woning wordt bepaald door het bouwjaar zoals opgenomen in het kadaster. 
Artikel 2 
De woningen die verhuurd worden door een sociale huisvestingsmaatschappij, een Sociaal Verhuurkantoor 
en het OCMW worden niet vrijgesteld van deze verordening.  
Artikel 3 
De geldigheidsduur van het conformiteitsattest voor woningen en kamers is afhankelijk van het aantal 
gebreken in categorie 1 op het technisch verslag: 
>/= 5 gebreken is 5 jaar  
Artikel 4 
De kostprijs van het conformiteitsattest is vastgelegd in het gemeentelijk retributiereglement op afgifte en/of 
behandeling van administratieve stukken dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 12 december 
2019. 
Artikel 5 
Het reglement treedt in werking na de goedkeuring van de gemeenteraad en de goedkeuring van de 
Vlaamse minister van Wonen, dit ten vroegste vanaf 1 januari 2021.  
Artikel 6 
Dit reglement wordt naar de toezichthoudende overheid, de projectcoördinator van IVLW WEBB en de 
financieel directeur toegezonden. 
Artikel 7 
Het college van burgemeester en schepenen is principieel akkoord met dit reglement. 
Artikel 8 
Dit reglement wordt op 10 september 2020 aan de gemeenteraad voorgelegd. 

personeel 

37. Aktename van PV van selectieprocedure voor consulent ICT (B1-3) 

38. Aktename van PV van de selectieprocedure voor coördinator financiële dienst (A1a-A3a) 

39. Besluit tot ontslag met onderling akkoord  

40. Tuchtonderzoek - tuchtdossier - aktename 
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FINANCIËN 

41. 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 259 030,42 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

42. Aanstelling raadsman - Hoogstraatsebaan 66B - bezwaar leegstandsheffing 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen stelt Meester Joris Geens van GSJ Advocaten aan om de 
belangen van de gemeente Brecht te behartigen en schriftelijk tussen te komen in de procedure bij 
de Rechtbank van Eerste Aanleg (Bolivarplaats 20 bus 1, 2000 Antwerpen) op 25 september 2020 om 09.01 
uur, omtrent een verzoekschrift ingediend door Antonius Rombouts (Rolnr. 20/2758/A). 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Meester Joris Geens en aan de financieel directeur. 

MENS - BURGERZAKEN 

burgerlijke stand 

43. Concessie begraafplaatsen V.L.J.A.C.  - Besluit 

44. Verlenging concessie begraafplaatsen V.FA - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

cultuur 

45. Aanvraag Sint-Ceciliakoor - uitzondering op gebruiks- en retributiereglement GC Jan vander 
Noot 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat, gezien de tegenprestaties die het Sint-Ceciliakoor levert 
(bvb. zingen op het Te Deum), in op de vraag tot uitzondering van het Sint-Ceciliakoor. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de cultuurdienst. 

WELZIJN 

46. Gebruiksovereenkomst AA en gemeente Brecht 

Besluit 
Artikel 1 
De leden van het college van burgemeester en schepenen gaan akkoord met tijdelijke ter beschikking 
stelling van een lokaal in Dorpsstraat 60 voor bijeenkomsten van Anonieme Alcoholisten, en dit zonder 
gebruiksvergoeding. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de overeenkomst goed zoals opgesteld in bijlage. 
 
 
 



20 

47. Website Ecowijzer.be 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorstel om de huidige website van de 
Ecowijzer te optimaliseren in gebruik waarbij 
- de zoekfunctie verbeterd wordt; 
- de website smartphone proof wordt ingesteld; 
- (nieuwe) contents toegevoegd kunnen worden en  
- de look en feel opgefrist worden.  
Artikel 2 
Voor deze optimalisatie werden offertes aangevraagd bij IT bedrijven. Na een grondige analyse van de 6 
offertes, wordt voorgesteld om de opdracht toe te wijzen aan Lennert Siemons, Kalmthout. De offerte van 
meneer Siemons bedraagt 4.991,25 euro, incl. 21 % BTW. De kostprijs wordt gedragen en gedeeld door de 
5 gemeenten die deelnemen aan de Ecowijzer.be, met name Wuustwezel, Essen, Kalmthout, Stabroek 
(nieuw) en Brecht.  
Artikel 3  
Het college van burgemeester en schepenen beslist om voor de hervorming van deze website 998,25 euro 
vrij te maken op het beschikbare krediet in de begroting (Fairtrade).  
Artikel 4 
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan dienst welzijn, dienst duurzaamheid en dienst financiën.  

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL 

48. Tijdelijke aanstelling van als leermeester LO - 14 lestijden 

EREDIENSTEN 

49. Kerkfabriek Sint-Michiel Brecht - Staat van Samenstelling van de kerkraad op 31 augustus 
2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de staat van samenstelling van de kerkraad 
van Sint-Michiel dd. 31 augustus 2020 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Michiel. 

50. Kerkraad Sint-Michiel- Verslag van kerkraad van 31 augustus 2020 – Aktename 

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

51. Kerkfabriek Sint-Leonardus Brecht - Staat van Samenstelling van de kerkraad op 5 augustus 
2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de staat van samenstelling van de kerkraad 
van Sint-Leonardus dd. 5 augustus 2020. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Leonardus. 

52. Kerkraad Sint-Leonardus - Verslag van kerkraad van 5 augustus 2020 – Aktename 

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

53. Kerkfabriek Sint-Willibrordus Brecht - Staat van Samenstelling van de kerkraad op 31 mei 
2020 

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

54. Kerkfabriek Heilige Man Job - Staat van samenstelling van de kerkraad op 9 september 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de staat van samenstelling van de kerkraad 
van H. Man Job dd. 9 september 2020 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad H. Man Job. 

55. Kerkraad Heilige Man Job -  Verslag van kerkraad van 9 september 2020 – Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van kerkraad Heilige Man Job van 
9 september 2020. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Heilige Man Job. 

56. Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Lourdes - Staat van samenstelling van de kerkraad op 14 
september 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de staat van samenstelling van de kerkraad 
van Onze Lieve Vrouw van Lourdes dd. 14 september 2020. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Onze Lieve Vrouw van Lourdes . 

57. Kerkraad Onze Lieve Vrouw van Lourdes - Verslag van kerkraad van 14 augustus 2020 – 
Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van kerkraad Onze Lieve Vrouw 
van Lourdes van 14 augustus 2020. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Onze Lieve Vrouw van Lourdes. 
 

 
Els Eelen Eline Peeters 
Algemeen Directeur wnd. Burgemeester waarnemend 
 


