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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 22 september 2020 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Bespreking punten ABOC d.d. 25 september 2020: 

 Verwarming in de scholen: de loodgieter zal in de scholen langsgaan om kranen in de gang toe 
te draaien.  Ook de kranen in de klaslokalen moeten nagekeken worden: er zijn er 
verschillende die niet kunnen dicht gedraaid worden. 

 Verkeerssituatie op nieuwe parking van de schakel: plaatsen van paaltjes is opgenomen in de 
planning 

 plaatsen van werkvoertuigen aan de ingangen van de scholen: op te volgen. 
- Via D. De Veuster: Verlichting Papbosstraat (zie bijlage). CBS: OK, kan op ingegaan worden. 
- Via L. Aerts: Waarom was er zaterdag ll. in zone 5 (Brecht-centrum) geen papierophaling? Ofschoon dit 
werd aangekondigd via de gemeentelijke website/FaceBook, ..., stellen we vast dat het doorbreken van het 
vaste stramien (namelijk papierophaling op de laatste zaterdag van de maand) onwenselijke gevolgen heeft. 
Via de recycle app werd wel de ophaling aangekondigd.  Alternatief uitwerken indien geen 
verenigingen.  Aandringen dat verenigingen hun verbintenis nakomen. 
- Via L. Aerts: Aan de parking van GBS De Sleutelbloem bengelen er 2 paaltjes los (die nu nog aan een 
ketting vasthangen). TD brengt dit opnieuw in orde. 
- Via dienst infrastructuur: Welkomstraat: stuk voetpad verhard en een stuk zand/gras. Bij de buren is de 
strook verhard. Vragen om de volledige strook te verharden (2 stroken: 1 voor de garage en 1 voor de oprit). 
Standpunt CBS (zie bijlagen). In lijn met de vergunning: zone voor hun garage verharden op eigen 
kosten 
- Via F. Van Looveren: Verkeerlichten Mallebaan. Dringend werk maken van het 
onderhoudscontract.  Kan niet dat wij telkens factuur moeten betalen en dat lichten nadien terug 
stuk gaan.   
- Via D. De Veuster: Vraag tot onderzoek naar mogelijke verbeteringen van de verkeerssituatie in de 
Schoolstraat en rondom het Schoolplein. Vb. Fietsstraat in Schoolstraat, Schoolplein Schoolstraat van 
maken.  Aan de dienst mobiliteit wordt gevraagd om dit reeds te bekijken los van de ontwikkeling 
doortocht Brecht. 
- Einde Molenstraat, nieuwe verkaveling (Laarweg) op einde paaltjes, maar men rijdt er naast: vraag aan TD 
om na te gaan of er iets voorzien kan worden dat er niet langs kan gereden worden. 
- Fietsenrekken aan de scholen voor ouders aan de schoolpoort: stand van zaken geven.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

3. Planning dienst infrastructuur - Aktename 

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

4. Kapvergunning Vorsenkwaak 1 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
8 dennen, 5 berken, 4 kersen en 1 eik mits heraanplant van 5 streekeigen hoogstambomen 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. 

5. Kapvergunning Henxbroek 12a 

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

6. Kapvergunning Goudregenlaan 9 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
1 treurwilg en 1 populier 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. 

7. Afsluiten kapvergunning Goudregenlaan 18 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om het dossier KT 2020-33 af te sluiten en de 
(eventuele) aanmaningen tot betaling stop te zetten. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de dienst groen en 
leefomgeving en de aanvrager. 

8. Bekrachtiging noodvelling park Leeuwerik 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt bovenstaande noodvelling voor het rooien van 1 
Amerikaanse en 4 zomereiken zonder heraanplant.   
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 

9. Bekrachtiging noodvelling Baan op Sas II ter hoogte van nr. 1 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen  bekrachtigt bovenstaande noodvelling voor het rooien van 1 
zomereik zonder heraanplant.   
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 
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10. Bekrachtiging noodvelling speeltuin Kerkhofstraat ZN 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen  bekrachtigt bovenstaande noodvelling voor het rooien van 1 
zomereik zonder heraanplant. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 

11. Vellen en snoeien van bomen op diverse locaties - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om het vellen en snoeien van de bomen op de drie 
locaties toe te wijzen aan Boomverzorging Johan Van Aert, Rommersheide F 6 te 2960 Brecht voor een 
bedrag van € 4 999,99 (excl. 21% btw) volgens de offerte via mail van 17 september 2020. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de financieel directeur, de dienst groen & leefomgeving. 

gebouwen 

12. Goedkeuring factuur werken parochiezaal Overbroek - 2 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de betaling van een toelage ter waarde van 
8.251,96 euro incl btw aan de verenigingen van Overbroek. 
Artikel 2 
De uitgave voor de subsidie is voorzien op 74/6640000/0739. Als bij de afrekening van alle facturen blijkt dat 
er een tekort zou zijn op dit budget, kan het saldo verschoven worden van 29/2211000/0742 Luifel 
petanquebanen Overbroek en Sint-Job naar 74/6640000/0739 infrastructuursubsidies verenigingen vrije tijd. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen - milieu 

13. Kapmachtiging - Noenheuvel ZN - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kapmachtiging verleend  
inzake 100 % eindkap van fijnspar aangetast door letterzetter op een perceel te Brecht, Noenheuvel zn 
kadastraal gekend als 2 AFD K 175 P. 

14. Milieumisdrijf - Schending van het natuurdecreet - Abdijlaan 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 Abdijlaan zn, perceel 
kadastraal gekend onder afdeling 2 Sectie K 148 E. 
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vergunningsregister 

15. GC2020/27 - Vergunningenregister - Tilburgbaan 82 - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De woning zoals ze voorkomt op de luchtfoto van 1970 gelegen te Tilburgbaan 82 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 2) sectie L 25 Y) wordt 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  

16. GC2020/33 - Vergunningenregister - Albertdreef 12 - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Het gebouw van 12,9m breed en 9,45m diep met midden vooraan een uitbouw van 4,8m breed en 2,85m 
diep gelegen Albertdreef 12 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 35 S17) wordt in het 
vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. De overdekte inkom vooraan het gebouw en het 
bijgebouw achteraan de tuin worden niet opgenomen als vergund geacht in het vergunningenregister. 
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 
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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. GC2020/24 - Vergunningenregister - Zandschel 5 - Deels opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Het bijgebouw met afmetingen 5,2mx3,3m en de woning zoals ze voorkomen op de mutatieschets van 1960 
gelegen te Zandschel 5 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie B 195 R2) worden in het 
vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
Artikel 2 
Deze beslissing vervangt de beslissing dd 11/8/2020. 
Artikel 3 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

18. GC2020/34 - Vergunningenregister - Scherpenbergstraat 22 - Deels opname, deels geen 
opname 

Besluit 
Artikel 1 
Het gebouw gelegen Scherpenbergstraat 22 met aanbouwen links en rechts zoals waarneembaar op de 
luchtfoto van 1970, met een breedte van bij benadering 13,5m en een diepte van bij benadering 5m, gelegen 
te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 31 L8) worden in het vergunningenregister opgenomen als 
geacht vergund. De aanbouwen links van het vergund geachte volume en de luifel ervoor worden niet 
opgenomen in het vergunningenregister als vergund geacht. 
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. 
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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 

19. OMV2020/233 - Omgevingsvergunning - Lege Weg 2B - Openbaar onderzoek 

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

20. OMV2020/331 - Omgevingsvergunning - Wuustwezelsteenweg 6 - Openbaar onderzoek 

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

21. OMV2020/348 - Omgevingsvergunning - Kooldriespark 51 - Openbaar onderzoek 

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

22. OMV2020/292 - Omgevingsvergunning - Poppelaerstraat 4 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor renoveren en uitbreiden van een 
vrijstaande eengezinswoning in Poppelaerstraat 4 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 77 B2, mits 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Dienst Integraal Waterbeleid dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
 - De infiltratiekratten dienen op minstens 5 meter afstand ten opzichte van de geklasseerde waterloop 
voorzien te worden. 
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De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen:  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Waterwetboek 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-
rioleringsbeheer.  
Naleving wettelijke voorwaarden inzake bouwafstanden en afsluitingen nabij waterlopen hetzij :  
-vrijwaren 5m erfdienstbaarheidszone voor onderhouds- en ruimingswerken vanaf kruin van de waterloop 
-afsluiting tot 1,50 m toegelaten op min 0,75m tot 1m vanaf de kruin van de waterloop  
-afsluitingen hoger dan 1,50m te plaatsen op minimaal 5 m van de kruin van de waterloop 
-afsluitingen haaks op de waterloop moeten binnen de 5m-zone verwijderbaar zijn  
-WATER: uit te voeren maatregelen: 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering bij bestaande woningen: Aangezien de 
betreffende bouwaanvraag zich situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op 
een zuiveringsinstallatie (centraal gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw 
reglementair te worden aangesloten op de bestaande riolering (als dat nog niet zou zijn uitgevoerd). 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie 
met benor-certificaat conform de richtlijnen: Een septische put is verplicht aan te leggen in het collectief te 
optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet hierop aangesloten worden.  
In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal gebied of collectief geoptimaliseerd 
buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in dat geval wordt aangeraden enkel het 
zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, het grijs water wordt dan rechtstreeks 
aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (woning: put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-spoelingen 
gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan beregening) met een noodoverloop naar 
een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk 
conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het aangepaste 
plan) met een minimale wandoppervlakte van 3,14 m2 en inhoud van 1.965 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). 
-Waterlopenkaart: De erfdienstbare strook langs geklasseerde waterlopen en publieke grachten voor 
ruimingswerken moet gerespecteerd worden. Dit impliceert het vrijhouden van een zone van minimaal 5 
meter vanaf de oeverzone voor waterlopen (wetgeving 28/12/1967) . 
-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). 
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-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”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- De maatregelen in de archeologienota met referentienummer XXX moeten uitgevoerd worden 
overeenkomstig het programma geformuleerd in die archeologienota, inclusief de opgelegde voorwaarden, 
en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven.  
- De bouwpromotor of initiatiefnemer heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd 
door de distributienetbeheerder Iveka voor elektriciteit en gas , inzake distributie van elektriciteit en gas naar 
en in appartementsgebouwen 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. 
- Een groenscherm zoals XXXX dient aangeplant te worden het eerstvolgende plantseizoen na het 
beëindigen van de in de stedenbouwkundige vergunning behandelde werken. De houder van de vergunning 
dient een borg van 3 euro/m² groenscherm dat dient aangeplant te worden te stellen. De waarborg wordt 
terugbetaald na twee jaar, waarvan de termijn ingaat op het ogenblik dat de (her)aanplant aan het bestuur 
aangemeld is en wanneer na controle blijkt dat de (her)aanplant zorgvuldig is uitgevoerd. De opgelegde 
(her)aanplanting dient uitgevoerd worden het eerst volgende plantseizoen na het beëindigen van de in de 
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stedenbouwkundige vergunning behandelde werken en binnen de geldigheidstermijn van de afgeleverde 
stedenbouwkundige vergunning. Indien de opgelegde (her)aanplant van het groenscherm niet werd 
uitgevoerd binnen deze termijn, wordt de aanvrager aangetekend in gebreke gesteld om de heraanplant 
alsnog binnen het eerstvolgende plantseizoen volgend op het aangetekend schrijven uit te voeren. Indien de 
opgelegde heraanplant niet binnen deze periode wordt uitgevoerd, dan wordt er een proces-verbaal 
opgesteld en de waarborg ingehouden.  
- Er mag niet geveld of geruimd worden tijdens de standaard schoontijd van 1 april tot en met 30 juni.  
OF  
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. 
- Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be 

23. OMV2020/298 - Omgevingsvergunning - Solvijnslaan 11 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het verbouwen van een woning in 
Solvijnslaan 11 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 79 A2, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden:  
-Het niet-bebouwbare gedeelte moet aangelegd worden met hoogstammig groen (het bestaande moet 
bewaard worden). Het groen moet aangebracht worden langs alle zijden van het perceel, min de nodige 
toegangen. Slechts 10% van de perceelsoppervlakte mag ingenomen worden voor het aanleggen van 
grasperken, speelruimten, tennisvelden en dergelijke. 
- 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 
overwelving is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 
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24. OMV2020/276 - Omgevingsvergunning - Berkenlaan 1 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de 
woning, het regulariseren van het bijgebouw en regulariseren van de verhardingen in Berkenlaan 1 te 
Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 2 V25, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- Er dienen 4 parkeerplaatsen aanwezig te zijn voor de woning en de nagelstudio. De niet strikt 
noodzakelijke verhardingen mogen maximaal 5% van de perceelsoppervlakte (32m²)bedragen.   
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: 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering bij bestaande woningen: Aangezien de 
betreffende bouwaanvraag zich situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op 
een zuiveringsinstallatie (centraal gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw 
reglementair te worden aangesloten op de bestaande riolering (als dat nog niet zou zijn uitgevoerd). 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• 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. 
Vrijstelling hemelwateropvang voor het rieten hoofddak. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het aangepaste 
plan) met een minimale wandoppervlakte van 9,99 m2 en inhoud van 6.246 liter.  
Deze installatie maakt het insijpelen van het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de 
Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Verharding & ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
materiaalgebruik voor de verhardingen. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen bij voorkeur 
aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag om 
maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken.  
Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van 
toepassing. Enkele voorbeelden materialen waar het water naast of door de verharding de grond in kan: 
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de online ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’. 
° opmerking gebruik steenslag: het gebruik van gebroken steenpuin voor bouwkundig bodemgebruik als 
alternatief funderingsmateriaal is toegestaan voor zover gescheiden van de bodem en afgedekt onder de 
voorwaarden van het Vlarebo (zie website ovam). 
-Ophoging: Voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de woning kan in combinatie met afgraving dieper op het 
perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel (deels) 
overstroombare (kruip)kelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water.  
-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).  
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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. 
- 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.  

25. OMV2020/275 - Omgevingsvergunning - Houtstraat 17 - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor het regulariseren van een 
meergezinswoning in Houtstraat 17 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 341 V. 

26. OMV2020/66 - Omgevingsvergunning – Groot Veerle 15+/17/19 - Toepassing wijzigingslus 

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, in functie van een wijzigingslus. 
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27. OMV2020/213 - Omgevingsvergunning - Jos Nuytsdreef 21a - 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. Het advies aan de afdeling 
Natuur en Bos wordt gevraagd. 

28. OMV2020/352 - Omgevingsvergunning - Heihoefke 1 en Oostmalsebaan - Advies aan de 
deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft gunstig advies voor een Betoncentrale: verandering door 
wijziging en uitbreiding in Oostmalsebaan 1 2960 Brecht te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 680 K, 
(afd. 4) sectie D 695/4 C, (afd. 4) sectie D 695/5, (afd. 4) sectie D 695 K2, (afd. 4) sectie D 701 A, (afd. 4) 
sectie D 703 K en (afd. 4) sectie D 705 F. 

29. OMV2020/299 - Omgevingsvergunning - Abdijlaan 33 - Aktename besluit Deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de Deputatie van 17 
september 2020. 

30. OMV2020/18 - Omgevingsvergunning - Heiken 62 - Aktename hoorzitting beroep en 
afvaardiging Joris Geens 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om zich te laten vertegenwoordigen op de zitting van 
het beroep door Joris Geens van GSJ-advocaten. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provincie en de dienst omgeving en aan Joris 
Geens. 

stedenbouwkundige attesten 

31. SA2020/24 - Stedenbouwkundig attest - Spechtendreef ZN - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een stedenbouwkundig attest afgeleverd voor verkavelen van 1 perceel in 2 loten voor vrijstaande 
bebouwing in Spechtendreef ZN te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 14 L6 overeenkomstig de 
verkavelingsvoorschriften aan mevr. Ritje Van Wallendael mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- na grondoverdracht van de zones gelegen in openbaar domein, het perceel kan verkaveld worden conform 
de bepalingen van het BPA 
- de voorschriften van het BPA Recreatief Woongebied nageleefd worden. 

mobiliteit 

32. Signalisatievergunningen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor het plaatsen van signalisatie op de 
openbare weg aan: 
- De aanvrager om van maandag 21 september 2020 tot en met dinsdag 22 september 2020 (aanpassing 
datum) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Eester t.h.v.  huisnr. 10 – 
inname halve rijbaan voor chapewagen 
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- De aanvrager om van vrijdag 25 september 2020 tot en met zondag 27 september 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Canadalaan thv huisnr. 26 – parkeerverbod voor 
ladderlift 
- De aanvrager om tussen maandag 28 september 2020 en vrijdag 2 oktober 2020 (1 à 2 werkdagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te 
Brecht, De Renlaan t.h.v. huisnrs. 7-5 – DWA en RWA aansluiting voorzien – inname fiets- en voetpad, 
parkeerverbod 
- De aanvrager om van maandag 5 oktober 2020 tot en met vrijdag 23 oktober 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Dorpsstraat t.h.v. huisnrs. 64 t.e.m. 68 : inname 
voetpad voor plaatsen stelling inzake dakwerken – parkeerverbod 
- De aanvrager om op dinsdag 20 oktober 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Canadalaan thv huisnr. 28 – parkeerverbod voor verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om tussen dinsdag 6 oktober 2020 en dinsdag 13 oktober 2020 (1 à 2 werkdagen in deze 
periode) (aanpassing datum) 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 tussen maandag 5 oktober 2020 en vrijdag 16 oktober 2020  (1 à 2 werkdagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Fruithoflaan t.h.v. huisnr. 
33 – DWA en RWA koppelen en aansluiten op riolering in voetpad – inname voetpad en halve rijbaan 
- De aanvrager om tussen maandag 5 oktober 2020 en vrijdag 16 oktober 2020  (1 à 2 werkdagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, E. Van Notenlaan (t.h.v. 
woning J. Cardijnlaan 22)  – DWA en RWA koppelen en aansluiten op riool in de stoep – inname voetpad en 
deel van de rijbaan 
- De aanvrager om tussen donderdag 15 oktober 2020 en donderdag 5 november 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20271470) te Brecht, 
Eendrachtslaan t.h.v. huisnrs. 19 - 27 – aanleg nieuw distributienet in verkaveling – werken in de berm 
- De aanvrager om tussen maandag 19 oktober 2020 en vrijdag 13 november 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20272701) te Brecht, Van 
Bavellaan (stuk tussen Vredelaan en Elzenlaan)  – aanleg nieuw distributienet – werken in de berm 
De aanvrager om op vrijdag 16 oktober 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
te Brecht, Brugstraat thv huisnr. 139 – plaatsen van verhuiswagen en ladderlift op fiets- en voetpad 

33. Tijdelijk politiereglement - Inrichten fietsstraten – Edith Cavelllaan, Alfons De Clerckstraat – 
Kapelweg – Toekomstlaan 

Besluit 
Artikel 1 
Op volgende plaatsen wordt een fietsstraat ingericht: 
- Edith Cavelllaan 
- Alfons De Clerckstraat 
- Kapelweg 
- Toekomstlaan  
Artikel 2 
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door het plaatsen van de 
zonale verkeersborden F111 en F113 op volgende plaatsen: 
-         Edith Cavelllaan t.h.v. B.A. Lambrechtslaan 
-         Henri Dunantlei t.h.v. Edith Cavelllaan 
-         Korte Nieuwstraat t.h.v. huisnummer 32 
-         Korte Nieuwstraat t.h.v. huisnummer 27 
-         Hogebaan t.h.v. Alfons De Clerckstraat 
-         Hogebaan t.h.v. Kapelweg 
-         Kapelweg t.h.v. Vaartlaan 
-         Toekomstlaan t.h.v. fietsweg naar Vaartlaan.  
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. 
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34. Tijdelijk politiereglement - Inrichten fietsstraat – Rode Kruislaan 

Besluit 
Artikel 1 
De Rode Kruislaan in Sint-Job-in-‘t-Goor zal ingericht worden als fietsstraat.  
Artikel 2 
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door het plaatsen van de 
verkeersborden F111 en F113 op volgende plaatsen: 
-         Rode Kruislaan t.h.v. B. A. Lambrechtslaan  
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 - Inrichten fietsstraat – Leopoldstraat 

Besluit 
Artikel 1 
De Leopoldstraat in Sint-Lenaarts zal ingericht worden als fietsstraat.  
Artikel 2 
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door het plaatsen van de 
verkeersborden F111 en F113 op volgende plaatsen: 
-         Leopoldstraat t.h.v. Prinsstraat 
-         Violetstraat t.h.v. Leopoldstraat 
-         Tulpstraat t.h.v. Leopoldstraat 
-         Rozenstraat t.h.v. Leopoldstraat   
-         Leopoldstraat t.h.v. verbindingsfietsweg naar Processieweg  
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. 

wonen 

36. Opname in register verwaarloosde gebouwen, woningen en terreinen - Braambeslaan 16 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om volgende woning en terrein vanaf 3 september 
2020 op te nemen in het gemeentelijk register voor verwaarloosde gebouwen, woningen en terreinen: 

Gemeentelijk dossiernummer Adres Laatste inschrijving in bevolkingsregister 

VW_2020_Braambeslaan 16 
Braambeslaan 
16 25 april 2016 

Artikel 2 
In het voornoemde dossier is een heffing van verwaarlozing verschuldigd vanaf 3 maart 2021. Aan de 
financieel beheerder wordt bij deze gevraagd het desbetreffende aanslagbiljet te gepasten tijde te bezorgen 
aan de zakelijk gerechtigden. 
Artikel 3 
Aan de financieel directeur wordt opdracht gegeven om een hypothecaire inschrijving te nemen van zodra 
deze beslissing uitvoerbaar is.  
Artikel 4 
Op basis van art. 6 kan een zakelijk gerechtigde binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na 
deze van de betekening van het aangetekend schrijven, bij het college van burgemeester en schepenen 
beroep aantekenen tegen de voorgenomen beslissing tot opname in het gemeentelijk register. Het beroep 
wordt per beveiligde zending betekend. 
Het college doet uitspraak over het beroep en betekent zijn beslissing aan de indiener ervan binnen een 
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termijn van negentig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het beroepschrift. De uitspraak 
wordt per beveiligde zending betekend. 
Artikel 5            
Afschrift van de beslissing tot opname wordt overgemaakt aan alle zakelijk gerechtigden, de dienst 
grondgebiedszaken, de bevolkingsdienst en de gemeentelijk financieel directeur. 
Artikel 6 
Afschrift van dit besluit wordt per aangetekende zending bezorgd aan alle zakelijk gerechtigden en de 
financieel directeur van de gemeente Brecht. 

37. Principieel akkoord SVK Pro 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen is principieel akkoord om in te stappen in de SVK Pro 
procedure 2020. 
Artikel 2 
Middels een behoeftebevraging worden de lokale noden en voorkeuren overgemaakt aan de VMSW.  
Artikel 3 
De behoeftepeiling werd op 17 september 2020 voorgelegd aan de leden van het lokaal woonoverleg. Het 
advies van het LWO is bepalend voor de verdere deelname in het proefproject.  

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

38. Dagorde gemeenteraad d.d. 8 oktober 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de dagorde van de gemeenteraad d.d. 8 
oktober 2020. 

ICT 

39. Vernieuwing netwerk gemeente-OCMW (WZC) 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte van Cipal Schaubroeck voor de vervanging van 
de netwerk switchen goed voor een bedrag van 33605,38 incl. btw. 
En de maandelijkse support kost van 302,5 euro incl. btw voor de 10 netwerkswitchen.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de informaticadienst en de financiële dienst. 

personeel 

40. Kennisname van besluiten algemeen directeur - september 2020 

41. Vacantverklaring voor een contractuele functie van arbeider GC/bode (E1-3)- 
Regularisatieprocedure 

42. Kennisname vrijwillig ontslag ifv pensionering  

43. Vacantverklaring van 0,5 VE arbeider-schoonmaak (E1-3) 

44. Aanstelling van 0,5 contractuele arbeidster-schoonmaak  

45. Aanstelling tijdelijke contractuele arbeider-schoonmaak i.v.v. afwezigheid  



16 

46. Vacantverklaring van 0.5 VE tijdelijke contractuele functie van arbeider-schoonmaak (19/38) 

47. Verlenging aanstelling - vervangingscontract  

48. Aktename van verslag van capaciteitsproef en aanstelling consulent ICT (B1-3) 

49. Aanstelling jobstudenten voor het toezicht in sporthal De Ring 

FINANCIËN 

50. 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 399 179,41 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 3 659,50 
euro. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

51. Belastingen - goedkeuring onderzoeks-, controle- en vaststellingsbevoegdheden 
gemeentebelastingen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen stelt een administratief medewerker van financiën aan in 
toepassing van art. 5 van het decreet van 30 mei 2008 om fiscale onderzoeks- en controleverrichtingen uit te 
voeren. 

52. Bezwaarschrift gemeentebelasting op de verspreiding van niet geadresseerde drukwerken  
en gelijkgestelde producten - aanslagjaar 2020 periode 1-5 - DG 

Besluit 
Artikel 1 
Het bovengenoemd bezwaarschrift van Drukkerij Goossens wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de eiser en de financieel directeur. 

53. Bezwaarschrift gemeentebelasting op de verspreiding van niet geadresseerde drukwerken  
en gelijkgestelde producten - aanslagjaar 2020 periode 1-5 - CI 

Besluit 
Artikel 1 
Het bovengenoemd bezwaarschrift van Casa International wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de eiser en de financieel directeur. 

54. Bezwaarschrift gemeentebelasting op de verspreiding van niet geadresseerde drukwerken  
en gelijkgestelde producten - aanslagjaar 2020 periode 1-5 - SS 

Besluit 
Artikel 1 
Het bovengenoemd bezwaarschrift van SA Sitmedia wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de eiser en de financieel directeur. 
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MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

55. Aanvraag personenlijst OCMW Brecht 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om de gevraagde personenlijst te verstrekken 
aan het OCMW van Brecht voor het doel “het aanschrijven van alleenstaanden zonder eigendom en met een 
laag inkomen in kader van de subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare 
doelgroepen” 
Het OCMW dient in acht te nemen dat zij de verkregen adresgegevens niet mag doorgeven aan derden, dat 
zij de verkregen gegevens enkel zal gebruiken voor het beoogde doeleinde en dat zij de gegevens 
onmiddellijk zal vernietigen eens het doeleinde is verstreken.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst burgerzaken voor verdere uitvoering.  

MENS - VRIJE TIJD 

56. UiTPAS - documenten aanvraag UitPas-regio 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van en gaat akkoord met het aanvraagformulier 
met betrekking tot de realisatie van een UitPas binnen de regio van projectvereniging Biscuit met volgende 
deelnemende gemeenten: Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem en 
Wuustwezel. 

cultuur 

57. Alternatieve podiumprogrammatie najaar 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van de drie voorgestelde 
voorstellingen, en het financiële luik ervan. 
Artikel 2 
Een afschrift van het besluit wordt overgemaakt aan de cultuurdienst. 

erfgoed 

58. Nota ID 16008 – Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester neemt akte van de archeologienota met identificatienummer 16008 
en onderwerp Vooronderzoek Brecht Schippersdreef. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst erfgoed voor verdere verwerking. 

59. Nota ID 16078 – Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester neemt akte van de archeologienota met identificatienummer 16078 
en onderwerp Vooronderzoek Brecht Eendrachtslaan. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst erfgoed voor verdere verwerking. 
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60. Nota ID 16102 – Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester neemt akte van de archeologienota met identificatienummer 16102 
en onderwerp Vooronderzoek Brecht Zandgroefweg. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst erfgoed voor verdere verwerking. 

61. Kennisgeving: evaluatie rapportage i.h.k.v. erkenning Onroerenderfgoedgemeente 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de evaluatie i.h.k.v. de rapportage voor de 
erkenning als Onroerenderfgoedgemeente door het Agentschap Onroerend Erfgoed. 

WELZIJN 

62. Oproep subsidies noodwoningen - Aanvraagformulier 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met indienen van het dossier conform het 
aanvraagformulier en bijlagen. 
 

 
Els Eelen Eline Peeters 
Algemeen Directeur wnd. Burgemeester waarnemend 
 


