
1 

 

VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 

1. Verslag voorgaande zitting 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 29 september 2020 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Via L. Aerts: Quasi 2 maanden geleden vroeg ik om het brandregime van de openbare verlichting aan De 
Merel aan te passen naar het reguliere brandregime en het college keurde deze aanpassing goed. Tot op 
heden is deze wijziging nog steeds niet doorgevoerd. Dit wordt opgenomen op de stafvergadering om dit 
op te volgen.  
- Verkeerslichten Mallebaan - indien deze lichten deze week niet hersteld geraken, dan plaatst de 
gemeente zelf tijdelijke verkeerslichten 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

projecten 

3. Verkaveling Kapelakker (VMSW) - Werfverslag 14 d.d. 19 augustus 2020 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van werfverslag 14 van 19 augustus 2020 met 
betrekking tot de weg- en rioleringswerken voor de verkaveling "Kapelakker". 

4. Verkaveling Kapelakker (VMSW) - Werfverslag 15 d.d. 16 september 2020 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van werfverslag 15 van 16 september 2020 met 
betrekking tot de weg- en rioleringswerken voor de verkaveling "Kapelakker". 

5. Project wijk "Leeuwerik" - VMSW - Verslag werfvergadering - 18 september 2020 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de werfvergadering van 18 
september 2020 aangaande de weg- en rioleringswerken m.b.t. het project wijk "Leeuwerik". 

groendienst 

6. Teruggave waarborg stedenbouwkundige vergunning Tabakshoevedreef 8 (SV2017-65) 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het advies van de dienst groen & leefomgeving 
met betrekking tot de hogervermelde stedenbouwkundige vergunning. 
Aan de financieel directeur wordt opdracht gegeven om de borgsom volledig terug te betalen.  

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen van dinsdag 6 oktober 2020 
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Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de dienst groen & leefomgeving 
en de aanvrager. 

wegendienst 

7. Aankoop wegdekverlichting in het kader van veilige schoolomgevingen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de aankoop van 85 
wegdekverlichtingsunits bij Illuxys, Boterbloemstraat 1, 8570 Vichte voor een bedrag van € 4.675,00 
exclusief btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de dienst mobiliteit en de financiële dienst. 

gebouwen 

8. Nooddeuren sporthal De Ring - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 2020/022 

Besluit 
Artikel 1 
Het bestek met nr. 2020/022 en de raming voor de opdracht “Nooddeuren sporthal De Ring”, opgesteld door 
de Patrimonium (wegendienst en dienst gebouwen) - Infrastructuur worden goedgekeurd. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De 
raming bedraagt € 29.130,00 excl. btw of € 35.247,30 incl. 21% btw. 
Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
Artikel 3 
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking:- Aluminiumwerken Van Looveren Juul BVBA, Brekelen 9a te 2990 
WUUSTWEZEL;- BOUWCENTER ramen en deuren BVBA, Hoge Mauw 530 te 2370 Arendonk;- 
METAALCONSTRUCTIES COUWENBERG EN SCHELLENS NV, Meir 45 te 2381 Weelde;- Vorsselmans, 
Wuustwezelseweg 95 te 2990 Loenhout;- Bruynseels Vochten, Brasschaatsesteenweg 292 te 2920 
Kalmthout;- VOSSAL NV, Ambachtstraat 19 te 2340 Beerse;- LAURYSSEN JOHN BVBA, Groot Veerle 21A 
te 2960 Brecht;- RAMEN BAGOTEQ BVBA, Ringlaan 11 – Hal 1 te 2960 Brecht;- Aluma constructies Brecht, 
Zagerijstraat 21 te 2960 Brecht. 
Artikel 4 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode 
2210000/MENS/0742 (actie/raming A000022/MJP000361). 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

vergunningsregister 

9. GC2018/10 - Opname in het vergunningenregister - Kleine Vraagstraat ZN - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
De bungalow gelegen Kleine Vraagstraat ZN te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie K 199 A) wordt niet 
in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, meester Joris Geens 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 

10. OMV2020/316 - Omgevingsvergunning - Vogelkerslaan 11A - Openbaar onderzoek 

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

11. OMV2020/66 - Omgevingsvergunning - Groot Veerle 15/15+/19 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor op- en  overslagbedrijf voor 
diepvriesgoederen: het uitbreiden van een bestaand vrieshuis, verbouwing binnen een bestaande gebouw, 
het slopen van een overdekking,  aanpassen structuur van een overdekking, uitbreiden van 
terreinverhardingen en de aanleg van een grondwaterwinning  en de hernieuwing van de exploitatie na 
uitbreiding en actualisatie in Groot Veerle 19 2960 Brecht te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie E 190 
W, (afd. 4) sectie E 190 X, (afd. 4) sectie E 191 F2 en (afd. 4) sectie E 192 B aan Benmar BVBA gevestigd 
te Groot Veerle 15 te 2960 Brecht, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Brandweer dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap Infrastructuur - Wegen en Verkeer dienen 
strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies:  
- De nieuw te voorziene grindweg dient, de eerste 5 lengtemeters achter het perceel, te worden aangelegd in 
klinkerverharding of ander verhard waterdoorlatend materiaal. Kiezels of grind zijn niet toegestaan omdat 
deze op het fietspad en de rijbaan kunnen belanden. 
- De nieuwe toerit mag een maximale breedte hebben van 4,5 meterDe voorwaarden opgenomen in het 
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advies van I.G.E.A.N.-milieudienst dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit 
advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Vlaamse Milieumaatschappij dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies 
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies: 
WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen:  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Waterwetboek 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
-WATER: uit te voeren maatregelen: 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering bij bestaande woningen: Aangezien de 
betreffende bouwaanvraag zich situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op 
een zuiveringsinstallatie (centraal gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw 
reglementair te worden aangesloten op de bestaande riolering (als dat nog niet zou zijn uitgevoerd). 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat conform de richtlijnen: Een septische put is verplicht aan te leggen in het collectief te 
optimaliseren buitengebied. 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. 
-Plaatsing KWS-afscheider voor het mogelijk verontreinigd (hemel)water, deze dient na voorbehandeling 
geloosd te worden in de riolering en in géén geval in de infiltratievoorziening. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van 20.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (bedrijfsgebouwen; put, pomp en aftappunten voor bedrijfstoepassingen, dienstkraan voor 
kuiswater, wc-spoelingen, wassen van de voertuigen, buitenkraantje etc) met een noodoverloop naar een 
infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk conform 
de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone met een minimale 
wandoppervlakte van 193,28 m2 en inhoud van 120.800 liter, aan te leggen boven het grondwaterniveau! 
Deze installatie maakt het insijpelen van het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de 
Vlaamse Hemelwaterverordening. 
-Voorwaarden debiet nooduitlaat bij grote aangesloten oppervlakte aan daken en/of verharding: Het 
doorvoerdebiet bedraagt minimaal 10l/s en het ledigingsdebiet bedraagt maximaal 20 l/s.ha vanaf 2500 m2 
aangesloten verharding tot 40 l/s.ha bij verhardingen vanaf 5000 m2, door middel van een knijpleiding, 
wervelventiel of pomp. 
Deze installatie maakt het mogelijk dat een buffervolume langzaam vol loopt, in de grond sijpelt en slechts 
een kleine hoeveelheid water over langere tijd afgevoerd wordt naar de riolering, gracht of waterloop. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-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) 
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° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de online ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’. 
°opmerking gebruik steenslag: het gebruik van gebroken steenpuin voor bouwkundig bodemgebruik als 
alternatief funderingsmateriaal is toegestaan voor zover gescheiden van de bodem en afgedekt onder de 
voorwaarden van het Vlarebo (zie website ovam). 
-Ophoging: Voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de woning kan in combinatie met afgraving dieper op het 
perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel (deels) 
overstroombare (kruip)kelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water.  
-OPPERVLAKTEWATER: Bronbemaling en droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van 
de werken een droogzuiging noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1).  
Ingezet moet worden op retourbemaling, d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer of via een infiltratiesysteem.  
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste alternatief lozing op de openbare 
riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de 
riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.)  
De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
Een deel van het water dient voor recuperatie en nuttige toepassing bij de bouwwerkzaamheden op de werf 
gestockeerd te worden. Bij droogte moet het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor 
hergebruik. Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht 
afvoer in de riolering of beek. Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de 
milieuwetgeving. De exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 
omgevingsdecreet). 
-NATUUR: Bij het werken aan (oude) constructies, sloopwerken of het kappen van bomen dient men na te 
gaan vóór de werken beginnen of vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang 
komen, dient u contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos. 
-BOUWKUNDIGE ASPECTEN: Duurzaamheid, rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen, 
hernieuwbare energie, duurzame materiaalkeuzes, groendaken, hemelwaterrecuperatie, duurzaam 
waterverbruik en waterveilig wonen worden weloverwogen toegepast bij het project. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- De maatregelen in de archeologienota met referentienummer ID 13683 moeten uitgevoerd worden 
overeenkomstig het programma geformuleerd in die archeologienota, inclusief de opgelegde voorwaarden, 
en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. 
- 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.  
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- 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  
A. Algemeen 

1. A.  Algemeen 
Omschrijving Deel Artikels 

Algemeen Hfst. 4.1 
Afd. 4.1.1 t/m 4.1.12 

Art. 4.1.0.1 - Art. 4.1.12.5 
  
  

Oppervlaktewater Hfst. 4.2 
Afd. 4.2.1 t/m 4.2.8 

Art. 4.2.1.1 - Art. 4.2.8.3.1 

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

Art. 4.3.1.1 - Art. 4.3.3.1 

Lucht Hfst. 4.4 
Afd. 4.4.1 t/m 4.4.8 

Art. 4.4.1.1 - Art. 4.4.8.4 

Geluid Hfst. 4.5 
Afd. 4.5.1 t/m 4.5.7 

Art. 4.5.1.1 - Art. 4.5.7.1.5 

Licht Hfst. 4.6 Art. 4.6.0.1 - Art. 4.6.0.4 

Asbest Hfst. 4.7 Art. 4.7.0.1 - Art. 4.7.0.3 
 B. Sectoraal 

Omschrijving                            Deel                           Artikels                                                                 

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

Transformatoren   Art. 5.12.0.2 

Accumulatoren   Art. 5.12.0.3 

Garages, parkeerplaatsen en 
herstellingswerkplaatsen voor 
motorvoertuigen 

Hfst. 5.15 Art. 5.15.0.1 - Art. 5.15.0.11 

Gemeenschappelijke 
bepalingen 

Afd. 5.16.1 Art. 5.16.1.1 - Art. 5.16.1.9 

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

Gemeenschappeljike 
bepalingen 

Afd. 5.17.1 Art. 5.17.1.1 - Art. 5.17.1.21 

Gevaarlijke vaste stoffen en 
vloeistoffen 
Algemene bepalingen 

Afd. 5.17.4 
  

Art. 5.17.4.1.1 – Art. 5.17.4.1.20 

Opslag van gevaarlijke 
vloeistoffen in ondergrondse 
houders 

Subafd. 5.17.4.2 Art. 5.17.4.2.1 – Art. 5.17.4.2.13 

Opslag van gevaarlijke 
vloeistoffen in bovengrondse 
houders 

Subafd. 5.17.4.3 Art. 5.17.4.3.1 - Art. 5.17.4.3.21 

Hout - algemeen Afd. 5.19.1 Art. 5.19.1.1 - Art. 5.19.1.4 

Metalen Hfst. 5.29 Art. 5.29.0.1 - Art. 5.29.0.11 

Voedingsnijverheid en 
handel - algemeen 

Afd. 5.45.1 Art. 5.45.1.1 - Art. 5.45.1.6 

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  
  
C. Bijzondere voorwaarde(n): /  
  



7 

Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. 

12. OMV2020/236 - Omgevingsvergunning - Vaartlaan 58 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een berging in 
Vaartlaan 58 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 34 R22, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
- Het bijgebouw dient ingeplant te worden op 25m achter de achtergevel van de woning (of op 20m 
achter de achtergevelbouwlijn) om ingeplant te zijn binnen de bouwzone voor bijgebouwen. Hierdoor 
valt de achtergevel van het bijgebouw gelijk met de achterste grens van de zone voor bijgebouwen.  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade en 
hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 

13. OMV2020/239 - Omgevingsvergunning - Watermanlaan 11 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het slopen van de carport, het 
bouwen van een uitbreiding bij een vrijstaande woning, het voorzien van nieuwe verharding en het 
aanleggen van een zwembad te Watermanlaan 11, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 183 S, 
2960 Brecht mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- Er dient 8,95m² niet-strikt noodzakelijke verharding minder aangelegd te worden, zodat de totale 
hoeveelheid aan niet strikt noodzakelijke verharding 33,25m² betreft.  
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:  
• Vrijstelling regenput. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 3,56 m2 en inhoud van 2.225,25 liter (combiput eco gsv 7.500). 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). 
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-Grachten: Eventuele bestaande private afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
-Verharding & ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
materiaalgebruik voor de verhardingen. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen bij voorkeur 
aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag om 
maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken.  
Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van 
toepassing. Enkele voorbeelden materialen waar het water naast of door de verharding de grond in kan: 
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de online ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’. 
°opmerking gebruik steenslag: het gebruik van gebroken steenpuin voor bouwkundig bodemgebruik als 
alternatief funderingsmateriaal is toegestaan voor zover gescheiden van de bodem en afgedekt onder de 
voorwaarden van het Vlarebo (zie website ovam). 
-Ophoging: Voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de woning kan in combinatie met afgraving dieper op het 
perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel (deels) 
overstroombare (kruip)kelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water.  
-OPPERVLAKTEWATER: Bronbemaling en droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van 
de werken een droogzuiging noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1).  
Ingezet moet worden op retourbemaling, d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer of via een infiltratiesysteem.  
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste alternatief lozing op de openbare 
riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de 
riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.)  
De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
Een deel van het water dient voor recuperatie en nuttige toepassing bij de bouwwerkzaamheden op de werf 
gestockeerd te worden.  
Het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik aan de omwonenden. Voor 
elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht afvoer in de riolering 
of beek. Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de milieuwetgeving. De 
exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet). 
-BOUWKUNDIGE ASPECTEN: Duurzaamheid, rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen, 
hernieuwbare energie, duurzame materiaalkeuzes, groendaken, hemelwaterrecuperatie, duurzaam 
waterverbruik en waterveilig wonen worden weloverwogen toegepast bij het project.  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade en 
hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
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- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- 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. 

14. OMV2020/314 - Omgevingsvergunning - Oostmalsebaan 72A - Advies Deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft gunstig advies voor de inrichting voor afvalverwerking: 
verandering door uitbreiding in Oostmalsebaan 72A 2960 Brecht te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie 
D 390 F met aanvrager IGEAN-milieu en veiligheid gevestigd te Doornaardstraat 60 te 2160 
Wommelgem, 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 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. 
- 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 

15. OMV2017/6 - Omgevingsvergunning - Laboureur zn - Ongunstig advies aan de Vlaamse 
Regering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft ongunstig advies voor de oprichting van een nieuw 
kippenbedrijf (nieuwbouw van een pluimveebedrijf en exploiteren van kippenbedrijf) in Laboureur ZN te 
Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie B 253 D aan BIO - AGRO gevestigd te Terbeeksestraat 44 te 2321 
Hoogstraten. 

16. OMV2020/85 - Omgevingsvergunning - Dorpsstraat 2 - Aktename beslissing Deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de de beslissing van de Deputatie. 

17. OMV2020/76 - Omgevingsvergunning - Bethovenstraat 48 - Aktename beroep en bevestiging 
standpunt 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen maakt het dossier over aan de provincie en bevestigt naar 
aanleiding van dit beroep uitdrukkelijk het vroeger ingenomen standpunt. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provincie en de dienst omgeving. 
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omgevingsmeldingen 

18. OMV2020/369 - Omgevingsmelding - Gloriantdreef 17 - Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor het plaatsen van 
een ondergrondse propaangastank van 2400 liter op een perceel gelegen te 2960 Brecht, Gloriantdreef17, 
kadasternummer (afd. 1) sectie A 329 R7.  
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 3.3. 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 2,5 m bedraagt. Tevens dient overeenkomstig voormeld artikel de propaangastank zich te 
bevinden op 2,5 m afstand van elke openbare weg en van elk naburig eigendom.  

19. OMV2020/373 - Omgevingsmelding - Bosbesdreef 32 - 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 van 1750 liter inrichting gelegen te 2960 Brecht, Bosbesdreef32, 
kadasternummer (afd. 1) sectie M 33 T.  
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. 

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

20. OMVV 2020/6 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Uniondreef 7 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden voor 2 loten voor halfopen bebouwing in Uniondreef 7 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 
35 F17, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- de voorgevelbouwlijn wordt naar achter verschoven op gelijke hoogte als de voorgevel van de woning 
gelegen Uniondreef 5 zoals uitgewerkt op het aangepaste verkavelingsplan. 
- in de zijtuinstrook worden enkel open carports toegestaan mits akkoord van de aanpalende eigenaar. 
- het algemeen gabariet voor halfopen woningen conform de algemene richtlijnen dient gevolgd te worden. 
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De voorwaarden opgenomen in het advies van PROXIMUS dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Eandis System Operator dienen strikt nageleefd te worden 
en maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen:  
=>Waterrichtlijnen : 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden 
-GR 11 juni 2015 inzake aanleg rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen 
-richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen (www.integraalwaterbeleid.be)  
=>Watermaatregelen:  
-Verharding & ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
materiaalgebruik voor de verhardingen. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen bij voorkeur 
aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag om 
maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken.  
Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra watermaatregelen zoals infiltratieverplichtingen 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). 
-Bouwkundige aspecten: Duurzaamheid, rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen, hernieuwbare 
energie, duurzame materiaalkeuzes, groendaken, hemelwaterrecuperatie, duurzaam waterverbruik en 
waterveilig wonen worden weloverwogen toegepast bij de bouwprojecten.  
Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de verkavelingsvergunning en aan de verkaveling 
gehechte bouwvoorschriften. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
- alle nutsleidingen, waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, t.v. distributie en telefoon, of 
eventuele aanpassingen aan reeds bestaande nutsleidingen nodig voor de realisatie van deze verkaveling 
zijn volledig ten laste van de verkavelaar. 
- De verkavelaar heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de 
distributienetbeheerder Iveka voor elektriciteit en aardgas, inzake distributie van elektriciteit en gas naar en 
in verkavelingen strikt na te leven. Kopie van deze reglementen wordt in bijlage toegevoegd. Deze teksten 
zijn eveneens raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via www.iveka.be. 
- de passende signalisatie bij hydranten op de waterleiding dient door de verkavelaar geplaatst worden. Voor 
meer informatie kan er contact opgenomen worden met de Brandweer op het nummer 03/313.97.11.  
- Indien er verlichting wordt voorzien, dan kunnen enkel de standaardarmaturen zoals goedgekeurd door het 
college van burgemeester en schepenen , gebruikt worden. Voor meer informatie kan er contact opgenomen 
worden met Eandis, op het nummer 09/263.24.62 of dossieradministratie.kempen@eandis.be.  
- De bestaande bebouwing dient te worden gesloopt. Deze omgevingsvergunning omvat de 
stedenbouwkundige vergunning voor de sloop. 
- Naleving volgende richtlijnen : 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden 
-Gemeenteraadsbesluit 11 juni 2015 houdende reglement voor aanleg rioleringsinfrastructuur in 
ontwikkelingen 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit 
(zie http://www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen). 
- Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden.  
- Overeenkomstig het gemeenteraadsbesluit van 11 juni 2020 dient de grond gelegen in de wegenis 
kosteloos en zonder kosten afgestaan te worden aan de gemeente 
-  Het kappen van bomen op de loten i.f.v. bebouwing dient opgenomen te worden in de stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag voor de bebouwing. 
- de in rood gewijzigde verkavelingsvoorschriften dienen toegepast te worden. 
- bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
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-  Op het verkavelingsplan werden geen wijzigingen van het terreinprofiel opgenomen. Deze 
verkavelingsvergunning omvat dan ook geen stedenbouwkundige vergunning voor het wijzigen van het 
terreinprofiel. 
- wanneer voor een lot van de verkaveling is overgegaan tot registratie van de verkoop, de verhuring voor 
meer dan negen jaar, of de vestiging van erfpacht of opstalrecht wordt aan de gemeente een attest 
overgemaakt met het lotnummer, de datum van dergelijke registratie en naam en adres van de koper, 
huurder, houder van opstalrecht of erfpacht.  
- de percelen kunnen niet als bouwgrond verkocht worden en er zullen geen bouwvergunningen verleend 
worden alvorens aan deze voorwaarden voldaan is. 

mobiliteit 

21. 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 donderdag 8 oktober 2020 en vrijdag 16 oktober 2020  (1 à 2 werkdagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te 
Brecht, Dwarsdreef t.h.v. huisnr. 17  – DWA aansluiten – werken in de berm – inname stukje van de rijbaan 
- De aanvrager om tussen dinsdag 6 oktober 2020 en vrijdag 16 oktober 2020  (1 à 2 werkdagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te 
Brecht, Kerkstraat t.h.v. huisnr. 15B  – RWA en DWA koppelen en aansluiten op riool in fietspad – inname 
fietspad en deel van de rijbaan 
- De aanvrager om van maandag 5 oktober 2020 tot en met woensdag 14 oktober 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van gemeente Schilde te Brecht, Bethaniëlei: 
plaatsen van signalisatieborden o.w.v. werken in de Grovedreef te Schilde 
- De aanvrager om van maandag 12 oktober 2020 tot en met vrijdag 16 oktober 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Bristerstraat t.h.v. huisnr. 10 –  parkeerverbod voor 
vrachtwagens inzake plaatsing septische put en regenput 
- De aanvrager om tussen maandag 28 september 2020 en woensdag 30 september 2020 (1 à 2 werkdagen 
in deze periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa 
Hidrorio te Brecht, Zwaluwlaan t.h.v. huisnr. 26  – DWA en RWA aansluiten – werken in de berm – inname 
stukje van de rijbaan 
- De aanvrager om van zaterdag 26 september tot en met woensdag 7 oktober 2020 (elke dag van 14u30 
t.e.m. 21u00) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Dorpsstraat t.h.v. 
huisnr. 46 – parkeerverbod en inname voetpad voor plaatsen van tentje 
- De aanvrager om van dinsdag 6 oktober 2020 tot en met woensdag 7 oktober 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van gemeente Brecht te Brecht, D’Hoef – 
asfalteringswerken - afsluiten rijbaan 
- De aanvrager om van dinsdag 6 oktober 2020 tot en met woensdag 7 oktober 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van gemeente Brecht te Brecht, Kapelstraat – 
asfalteringswerken - verkeerslichten 
- De aanvrager om tussen maandag 5 oktober 2020 en vrijdag 30 oktober 2020 (+/- 3 dagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius te Brecht, 
Bethaniënlei t.h.v. huisnrs. 30-32 – werken nutsleidingen  – inname fietspad, berm en deel van de rijbaan 
- De aanvrager om van maandag 5 oktober 2020 tot en met vrijdag 23 oktober 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Bergsebaan t.h.v. huisnr. 76 – parkeerverbod voor 
plaatsen van container en kraan - plaatsen van stelling op voetpad inzake dakwerken 
- De aanvrager om op zaterdag 10 oktober 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Brugstraat t.h.v. huisnr. 25 – parkeerverbod voor het plaatsen van verhuiswagen en 
ladderlift   
- De aanvrager om van dinsdag 6 oktober 2020 tot en met woensdag 7 oktober 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van gemeente Brecht te Brecht, Oudaenstraat – 
asfalteringswerken – afsluiten rijbaan met omleiding 
- De aanvrager om tussen woensdag 14 oktober en vrijdag 23 oktober 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Molenheiken t.h.v. 
huisnr. 14 – plaatsen van betonnen overstortmuur in gracht – inname halve rijbaan 
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ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

22. Bijkomende punten gemeenteraad 

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

personeel 

23. Aanleg werfreserve voor contractuele functie van consulent ICT (B1-3) 

24. Aanvaarding vrijwillig ontslag  

FINANCIËN 

25. 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 698 082,59 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 1 330,15 
euro. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

26. Budgetverschuivingen - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de budgetverschuivingen uitgevoerd tussen 
01/07/2020 en 30/09/2020 (zie bijlage). 

27. Budgetverschuiving Organisatie en personeel - Informatica onderhoudscontracten 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verschuiving goed: 
budgetverschuiving van A000078/6130100/011901/aankoop materialen ICT 
naar A000078/6140100/011901/Werkingskosten informatica voor een bedrag van 25 000 euro. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken budgethouders en de financiële dienst. 

28. Budgetverschuiving Organisatie en personeel in functie van aankoop attentie personeel 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verschuiving goed: 
budgetverschuiving van A000078/6141000/011901/catering algemeen 
naar A000078/6145200/011901/Incentives voor een bedrag van 600 euro. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken budgethouders en de financiële dienst. 
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29. Bedanking personeel - Aankoop lavendelpakketjes - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aankoop van de lavendelpakketjes en het drukken 
van het kaartje voor het personeel goed voor een bedrag van 4 516,80 euro incl. btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de zusters van de Abdij van Nazareth, de dienst 
communicatie en aan de financieel directeur. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

30. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - DB G 

burgerlijke stand 

31. Concessie begraafplaatsen  F.M. - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

erfgoed 

32. Archeologienota ID 16201 – Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester neemt akte van de archeologienota met identificatienummer 16201 
en onderwerp Vooronderzoek Brecht Eendrachtslaan. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst erfgoed voor verdere verwerking. 

33. Archeologienota ID 16211 – Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester neemt akte van de archeologienota met identificatienummer 16211 
en onderwerp Vooronderzoek Brecht Fresialaan. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst erfgoed voor verdere verwerking. 

jeugd 

34. Voorstel nieuw aanplakreglement - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het nieuwe aanplakreglement in bijlage goed. 

35. Verslag jeugdraad van 24 september 2020 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de jeugdraad van 24 
september 2020. 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


