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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 6 oktober 2020 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Rode Kruis Sint-Lenaarts vraagt om hun garagepoort te vernieuwen omwille van de vernieuwde parking 
(zie brief in bijlage). De dienst patrimonium is van mening dat er geen nieuwe garagepoort geplaatst moet 
worden aangezien de situatie hetzelfde is als voorheen, toen gebruikten fietsers en voetgangers deze weg 
ook al. Standpunt CBS: gemeente voorziet geen nieuwe poort. 
- Punten van de landbouwraad (sve): 

 zijstraat Vaartdijk:  bijna dichtgegroeid en diepe gaten. Normaal ging men dit aanpakken na de 
Kriekenbogerd. Standpunt: meenemen naar vergadering beheerscommissie 

 Brasschaatbaan: onkruid staat enorm hoog + fietspad ligt er slecht bij. (bultjes/niveauverschillen 
opvullen/affrezen?) Standpunt: budgetten voor fietspad voorzien in MJP. Opties worden 
bekeken. Onkruid: wordt meegenomen bij bermmaaien.  

 Lege Mereyt: op de Lege Mereyt, als je van de Mieksebaan komt, is de technische dienst een tak 
vergeten te snoeien (bij het blootleggen van de duiker). Standpunt: meenemen in planning. Lege 
Mereyt is niet juiste straat. Tussen Kapelstraat en Bethovenstraat.   

 De tractorsluis in de Brechtse Heide (Drieboomkesberg): Voor de sluis wordt er geparkeerd. Met de 
tractor kan je er dan nog zeer moeilijk passeren. De gemeente Brecht heeft hiervoor geen 
goedkeuring gegeven. Deze is geplaatst op initiatief van de gemeente Malle. De parking is enkel nog 
via Malle te bereiken. Voorstellen tot oplossing: bord doodlopend langs kant van Brecht? 
Parkeerverbod langsheen de weg of parking langs Brechtse kant voorzien? Standpunt: dienst ter 
plaatse laten gaan en laten bekijken of er oplossingen zijn. Dit is grondgebied van Malle. 
Contact nemen met Malle om aan te kaarten dat er een probleem is en een oplossing 
voorstellen.   

- Vraag VBS Maria Middelares of ze kunnen beschikken over een afvalcontainer tijdens de herfstvakantie? 
(zie bijgevoegde mail Filip Van Herck). Standpunt: OK 
- GBS De Sleutelbloem vraagt om meer sanitair te voorzien voor de kinderen, hun voorstel (een wc in elke 
klas) is niet realistisch. Onze dienst stelt voor om een lege container aan te kopen en deze in eigen beheer 
in te richten met 6 kleine toiletten (op maat) en 1 wasbak. De prijs voor het materiaal wordt geraamd op +/- € 
7.000 excl. btw. teamverantwoordelijke patrimonium besprak dit voorstel al met directeur school wnd, hij is 
akkoord. Hoe staat het CBS hier tegenover? Standpunt: OK 
- Schooldries ter hoogte van nummer 7: metalen stel rond boom is stuk. Verkeersbord hangt ook scheef.   
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

projecten 

3. Verkaveling Kapelakker (VMSW) - Werfverslag 16 d.d. 30 september 2020 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van werfverslag 16 van 30 september 2020 met 
betrekking tot de weg- en rioleringswerken voor de verkaveling "Kapelakker". 
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4. Verkaveling Kapelakker (VMSW) - Werfverslag 17 d.d. 7 oktober 2020 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van werfverslag 17 van 7 oktober 2020 met 
betrekking tot de weg- en rioleringswerken voor de verkaveling "Kapelakker". 

groendienst 

5. Kapvergunning Baan op Sas II 46 

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

6. Kapvergunning Holleweg 21 

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

7. Kapvergunning Vijfhoeklaan 7 

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

8. Kapvergunning Henxbroek 1 

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

9. Noodvelling perceel ZN A232 B, P000 - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van bovenstaande noodvelling voor het rooien 
van 26 sparren zonder heraanplant.         
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 

gebouwen 

10. Goedkeuring factuur werken parochiezaal Overbroek - 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de betaling van een toelage ter waarde van 
21.076,07 euro incl btw aan de verenigingen van Overbroek. 
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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. 

11. Bouw nieuw technisch centrum - Raming van de werken - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de raming (d.d. 7 oktober 2020) over de bouw 
van het nieuw technisch centrum voor de technische dienst van de gemeente Brecht.  

12. Bouw nieuw technisch centrum - Verslag coördinatievergadering DJB-architecten nr. 18 (d.d. 
28 september 2020) - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van verslag nr. 18 (d.d. 28 september 2020) van de 
coördinatievergadering over de bouw van het nieuw technisch centrum voor de dienst infrastructuur van de 
gemeente Brecht.  

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

vergunningsregister 

13. GC2020/28 - Vergunningenregister - Schotensteenweg 180 - Opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De woning zoals ze voorkomt op de luchtfoto van 1970 en de kadastrale schets van 1951 gelegen 
te  Schotensteenweg 180 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 12 S7) 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; 
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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 

14. GC2020/36 - Vergunningenregister - Hoogstraatsebaan 26 - Opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De woning gelegen Hoogstraatsebaan 26 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie B 619 W2) 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 

15. GC2020/32 - Vergunningenregister - Gasthuisstraat 36 - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De woning zoals ze voorkomt op de luchtfoto van 1970 gelegen te Gasthuisstraat 36 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 3) sectie D 568 R) wordt in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
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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 

omgevingsvergunningen 

16. OMV2020/318 - Omgevingsvergunning - Schorpioenlaan 29 - Openbaar onderzoek 

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

17. OMV2020/354 - Omgevingsvergunning - de Catersplein 8 - Openbaar onderzoek 

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

18. OMV2020/357 - Omgevingsvergunning - Brugstraat 162 en 164 - Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek. 
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19. OMV2020/244 - Omgevingsvergunning - Abdijlaan - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het exploiteren van een 
grondwaterwinning in Abdijlaan zn te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie K 130 E aan VAN LOOVEREN 
L & L LV gevestigd te Klein Veerle 64/b te 2960 Brecht mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap Onroerend Erfgoed dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
Milieuvoorwaarden  
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van Vlarem dienen te worden nageleefd  
A. Algemeen 
B. Sectoraal  
Opmerking: 
De 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) 
-Binnen de bedrijfsvoering dient onderzocht te worden of een mogelijke grotere opslag bij de 
hemelwaterinstallatie het gebruik van grondwater alsnog kan beperken. Er dient meer hemelwater ingezet te 
worden voor de beregening van het akkerland, door het gebruik van sproeiwagens met hemelwater.  
-De grondwaterwinning mag geen verdroging bij de omliggende vennen veroorzaken. 
-Alternatieven inzetten: 
°Captatie van grondwaterwater afkomstig van omliggende bronbemalingen bij bouwwerken dient benut te 
worden, voor zover geschikt voor de aard van de teelt (ijzerhoudend water). 
°Hemelwater gebruik inzetten met waterbuffering en sproeiwagens vanuit de maatschappelijke zetel of 
afkopen overtollig regenwater van potentiële aanbieders.  
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. 

20. OMV2020/248 - Omgevingsvergunning - Klein Veerle - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor een grondwaterwinning voor akkerbouw 
in Klein Veerle ZN te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie E 153 A aan VAN LOOVEREN L & L LV 
gevestigd te Klein Veerle 64/b te 2960 Brecht mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
Milieuvoorwaarden  
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van Vlarem dienen te worden nageleefd  
A. Algemeen  
B. Sectoraal  
Opmerking: 
De 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 voorwaarden 
1-Binnen de bedrijfsvoering dient onderzocht te worden of een mogelijke grotere opslag bij de 
hemelwaterinstallatie het gebruik van grondwater alsnog kan beperken. Er dient meer hemelwater ingezet te 
worden voor de beregening van het akkerland, door het gebruik van sproeiwagens met hemelwater. 
2-De grondwaterwinning mag geen nadelig effect hebben op het domein Kooldries met waardevolle fauna 
en flora en waar de Europees beschermde kamsalamander gehuisvest is.  
3-Alternatieven inzetten: 
a) Captatie van grondwaterwater afkomstig van omliggende bronbemalingen bij bouwwerken dient benut te 
worden, voor zover geschikt voor de aard van de teelt (ijzerhoudend water). 
b) Hemelwater gebruik inzetten met waterbuffering en sproeiwagens vanuit de maatschappelijke zetel of 
afkopen overtollig regenwater van potentiële aanbieders. 
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. 
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21. OMV2020/232 - Omgevingsvergunning - Hoge Mereyt ZN - 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 (wijzigingslus). 

omgevingsmeldingen 

22. OMV2020/376 - Omgevingsmelding - De Moerkens 7 - 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 1600 liter op een perceel gelegen te 2960 Brecht, De Moerkens 7, 
kadasternummer (afd. 5) sectie B 177 D2. 
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. 

23. OMV2020/358 - Omgevingsmelding - Abdijlaan 38 - Aktename melding klasse 3 IIOA 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de gedeeltelijke 
stopzetting grondwaterdebiet inrichting gelegen te 2960 Brecht, Abdijlaan38, kadasternummer (afd. 2) sectie 
K 157 P.  
Artikel 2  
Er wordt akte genomen voor een termijn tot 28/10/2025, einddatum lopende vergunning van de deputatie 
dd. 20/04/2006. 
Artikel 3 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 

24. OMV2020/377 - Omgevingsmelding - Goudvinklaan 37 - Geen aktename melding zorgwonen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt geen akte van de melding ingediend voor de realisatie 
van een zorgwoning voor een perceel gelegen te Goudvinklaan 37 2960 Brecht te Brecht, kadasternummer 
(afd. 5) sectie B 220 C2.  
Artikel 2 
Beroepsmogelijkheden 
Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014 
Artikel 105 
§ 1. De uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing betreffende een omgevingsvergunning, genomen in laatste 
administratieve aanleg, of de aktename of de niet-aktename van een melding, vermeld in artikel 111, kan 
bestreden worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, vermeld in titel IV, hoofdstuk VIII, van de 
VCRO. 
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§ 2. Het beroep kan worden ingesteld door: 
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder, de exploitant of de persoon die de melding heeft 
verricht; 
2° het betrokken publiek; 
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties, vermeld in artikel 24 of in artikel 42 of bij zijn afwezigheid 
zijn gemachtigde, als die instantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies 
werd verzocht; 
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte 
niet om advies werd verzocht; 
5° ...; 
6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde; 
7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn 
gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat; 
8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn 
gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat. 
De bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, die 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. 
§ 3. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een vervaltermijn van vijfenveertig 
dagen die ingaat: 
1° de dag na de datum van de betekening, voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend 
wordt; 
2° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing in de overige gevallen. 
§ 4. Elk van de personen, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, kan in de zaak tussenkomen. 
Contactgegevens van de Raad: 
Raad voor Vergunningsbetwistingen 
Ellips-gebouw 
Koning Albert II – laan 35 bus 81 
1030 Brussel 

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

25. OMVV2019/31 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Lochtenbergplein ZN - Aktename 
voorwaardelijke vergunning Deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het besluit van de Deputatie van 24/09/2020. 

omgevingsberoepen 

26. OMV2020/211 - Omgevingsberoepen - Nieuwstraat 30 - Aktename beroep verzoek tot 
vernietiging van geen aktename dd. college 16 juni 2020 en besluit tot inrechtetreding en 
aanstelling van een raadsman 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de voormelde beschikking van de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen en het overgemaakte verzoekschrift. 
Artikel 2 
Het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Brecht: 
- beslist tot het in rechte treden tegen hoger genoemd verzoekschrift en het bijhorende beroep zoals 
omschreven in de beschikking die op eerste gezicht een behandeling in korte debatten voorschrijft; 
- geeft opdracht aan Mr. Joris Geens, advocaat bij GSJ advocaten CVOA en/of een door hem aan te stellen 
advocaat-kantoorgenoot tevens advocaat bij GSJ advocaten CVOA, advocaten bij de balie te Antwerpen, 
met kantoor gevestigd te 2600 Antwerpen aan de Borsbeeksebrug 36, tot het opmaken van alle nodige 
(procedures)stukken en het stellen van alle nodige (proces)handelingen, inclusief en o.a. het indienen van 
een nota a met opmerkingen, een antwoordnota, … (als verwerende partij) in de procedure bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen. 
Artikel 3 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst omgeving, aan de Raad voor 
Vergunningenbetwisting en aan dhr. Joris Geens, advocaat bij GSJ advocaten CVOA. 
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bouwovertredingen 

27. Bouwmisdrijf - Proces-verbaal van vaststelling van uitvoering van een vonnis - Vissersdreef 
24a - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het proces-verbaal van vaststelling van 
uitvoering van een vonnis van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur betreffende het bouwen van een 
weekendverblijf op het perceel gelegen Vissersdreef 24a, kadastraal gekend onder Afd. 1, sectie M17n10. 
Artikel 2 
Het PV van vaststelling van vonnis wordt toegevoegd aan het dossier van het bouwmisdrijf in het 
vergunningenregister. 

mobiliteit 

28. Signalisatievergunningen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor het plaatsen van signalisatie op de 
openbare weg aan: 
- De aanvrager om op zaterdag 17 oktober 2020 ( van 07u30 t.e.m. 12u30) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Schoolplein 2, parking voor de gemeentelijke 
basisschool De Sleutelbloem - parkeerverbod voor het plaatsen van een trainingsunit inzake een 
blusopleiding voor het personeel van de kinderdagverblijven van het lokaal overleg kinderopvang 
- De aanvrager om tussen maandag 5 oktober 2020 en vrijdag 9 oktober 2020 (+/- 3 werkdagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van gemeente Brecht 
te Brecht, Westmallebaan (tussen kapel en Legeheideweg) – bermen aanvullen – inname rijbaan - omleiding 
- De aanvrager om van maandag 19 oktober 2020 tot en met vrijdag 27 november 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Veldstraat t.h.v. huisnr. 36  – parkeerverbod over 
15m voor vrachtwagen voor gevelisolatie 
- De aanvrager om van woensdag 21 oktober 2020 tot en met zaterdag 31 oktober 2020 (van 07.00u tot 
19.00u) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Edith Cavellaan 22 - 
parkeerverbod voor het verwijderen van coniferen en plaatsen van houten afsluiting 
- De aanvrager om van maandag 12 oktober 2020 tot en met donderdag 22 oktober 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Brugstraat t.h.v. huisnrs. 42 t.e.m. 46 – 
parkeerverbod voor het plaatsen van kraan inzake dakwerken t.h.v. Brugstraat 44 
- De aanvrager om tussen maandag 12 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, Zandstraat t.h.v. huisnr. 52 – DWA en RWA aansluiten – inname berm, voetpad en deel van de 
rijbaan 
De aanvrager om van dinsdag 13 oktober 2020 tot en met donderdag 15 oktober 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Canadalaan thv huisnr. 26 – parkeerverbod voor 
ladderlift en verhuiswagen 
- De aanvrager om op woensdag 14 oktober 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Molenheiken thv huisnr. 9 – plaatsen van verhuiswagen in zijstraatje naast het huis 
- De aanvrager om van donderdag 15 oktober 2020 tot en met maandag 30 november 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Bunderlaan t.h.v. huisnr. 13: plaatsen van container 
op de rijbaan 
- De aanvrager om van donderdag 8 oktober 2020 tot en met maandag 30 november (elke dag van 14u00 
t.e.m. 21u30) (verlenging) 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 op 23 oktober 2020 (van 06u00 tot 17u00) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Sint-Job-in-‘t-Goor, Kerklei t.h.v. huisnr. 63 - parkeerverbod 
over 2 parkeerplaatsen om servitudeweg in te draaien met machines voor het kappen van bomen 
- De aanvrager om van woensdag 8 oktober 2020 tot en met donderdag 9 oktober 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius te Brecht, Mieksebaan t.h.v. huisnr. 
172 tot hoek met Rommersheide A – dringende interventie voor woningen zonder elektriciteit 
- De aanvrager om tussen zaterdag 10 oktober 2020 en vrijdag 30 oktober 2020 (verlenging) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Fluvius (ref. 20270017) te Brecht, 
Mieksebaan/Rommersheide – aanleg nutsleidingen – werken in de berm 
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- De aanvrager om tussen woensdag 14 oktober 2020 en vrijdag 30 oktober 2020 (verlenging) signalisatie 
aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (DNW 20272487) te Brecht, 
Heihoefke / Oostmalsebaan  – aanleg leidingen voor Fluvius – werken in de berm/voetpad – inname deel 
van de rijbaan 
- De aanvrager om op dinsdag 27 oktober 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Brugstraat t.h.v. huisnr.  183A – parkeerverbod voor het plaatsen van verhuiswagen 

lokale economie en landbouw 

29. Verslag vergadering landbouwraad van 23 september 2020 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de landbouwraad van 23 
september 2020. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de consulent lokale economie. 

wonen 

30. Vrijstelling leegstandsheffing - Cambeenboslaan C 42 

Besluit 
Artikel 1 
De zakelijk gerechtigden zijn niet vrijgesteld van het betalen van de leegstandsheffing wegens 
renovatiewerken van een woning gelegen te Cambeenboslaan C 42 te Brecht, dossier LS_2014_014. 
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit wordt per aangetekende zending bezorgd aan alle zakelijk gerechtigden en de 
financieel directeur van de gemeente Brecht. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

personeel 

31. Vaststellen examencommissie voor de selectieprocedure van arbeider GC/bode (E1-3) 

32. Aktename van PV van selectieprocedure voor expert mobiliteit (A1a-A3a) 

33. Toekenning halftijdse waarnemingstoelage als waarnemend algemeen directeur 

FINANCIËN 

34. 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 432 969,41 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

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

Besluit 
Artikel 1 
Het bovengenoemd bezwaarschrift van Eclips magazine wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de eiser en de financieel directeur. 
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36. Bezwaarschrift gemeentebelasting op de verspreiding van niet geadresseerde drukwerken en 
gelijkgestelde producten - aanslagjaar 2020 periode 1-5 - DDL 

Besluit 
Artikel 1 
Het bovengenoemd bezwaarschrift van Delhaize De Leeuw wordt ontvankelijk en gegrond verklaard. Er zal 
voor 360,00 euro een creditnota opgemaakt worden. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de eiser en de financieel directeur. 

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

Besluit 
Artikel 1 
Het bovengenoemd bezwaarschrift van Marketing Map namens Albert Heijn België wordt ontvankelijk en 
gegrond verklaard. Er zal een creditnota opgemaakt worden voor het verschil dat 36,81 euro bedraagt. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de eiser en de financieel directeur. 

38. Bijkomend kohier van de gemeentebelasting op de verspreiding van niet-geadresseerde 
drukwerken en van gelijkgestelde producten voor week 1 tem week 5 - aanslagjaar 2020 - 
Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het bijkomend kohier van de gemeentebelasting op de 
verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten voor week 1 tem week 5 
van het aanslagjaar 2020 goed voor een bedrag van 3 667,03 euro en verklaart deze ook invorderbaar. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

39. Aanpassingen kohier van de gemeentebelasting op ongeadresseerd drukwerk en 
gelijkgestelde producten van week 1 tem week 5 van aanslagjaar 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om deze aanslagen te verwijderen uit het kohier van de 
gemeentebelasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten 
voor week 1 tem week 5 van aanslagjaar 2020 goedgekeurd in de zitting van 7 juli 2020: 
- ATD NV – kohierartikel 72001000914 
- Bekavita - kohierartikel 720010006974 
- DIRK - kohierartikel 720010006469 
- Itek International Holding - kohierartikel 720010006267 
- Ixina Belgium - kohierartikel 720010003338 
- Kia Motors Belgium - kohierartikel 720010004651 
- Maxi Zoo Belgium - kohierartikel 720010006772 
- MHK Belgium nv - kohierartikel 720010004853 
Artikel 2 
De belastingplichtigen waarvoor de gegevens dienen aangepast te worden, worden belast in een bijkomend 
kohier van de gemeentebelasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van 
gelijkgestelde producten voor week 1 tem week 5 van aanslagjaar 2020 met de correcte gegevens. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

40. Belasting tweede verblijf - B.S. - Oninbaar 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om deze bedragen op oninbaar te zetten in de 
boekhouding. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 
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41. Processieweg 8 - Beroep bij de rechtbank van eerste aanleg tegen beslissing d.d. 26 mei 2020 
(CBS/2020/1022) - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het beroep bij de rechtbank van eerste 
aanleg tegen beslissing d.d. 26 mei 2020 (CBS/2020/1022). 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen stelt meester Joris Geens, advocaat, aan om de gemeente te 
vertegenwoordigen. 

42. Budgetverschuiving Organisatie en personeel - SABAM 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verschuiving goed: 
budgetverschuiving van van A000002/6145300/011901/vergoedingen voor artiesten, dokters, onderzoekers 
en wetenschappers en SABAM naar A000078/6145300/011901/vergoedingen voor artiesten, dokters, 
onderzoekers en wetenschappers en SABAM voor een bedrag van 1 000 euro. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken budgethouders en de financiële dienst. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

43. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters A.S. 

burgerlijke stand 

44. Concessie begraafplaatsen L.FJ - Besluit 

45. Concessie begraafplaatsen B.HAM - Besluit 

46. Verlenging concessie begraafplaatsen G.J, G.F, O.P - Besluit 

47. Verlenging concessie begraafplaatsen D.V - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

cultuur 

48. Coronawijzigingen schoolvoorstellingen: verplaatsingskosten en extra voorstelling - 
Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de verplaatsing van GC naar OC goed. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de extra voorstelling goed (4 voorstellingen voor € 
6109,50). 
Artikel 3 
Een afschrift wordt bezorgd aan de dienst vrije tijd. 
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sport 

49. Loopomloop politie Voorkempen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de opdracht aan de sportdienst voor het uitwerken van 
een Brechtse loopomloop aan het politiekantoor van politiezone Voorkempen volgens de richtlijnen die 
vastgelegd zijn door Sport Vlaanderen. 

50. Aankoop keuken voor cafetaria Sporthal de Ring - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de aankoop van de keuken voor 
cafetaria Sporthal de Ring bij Keysers Gunther (Hoge mereyt 10c, 2960 Brecht) voor een bedrag van 10.130 
euro, exclusief btw, op 2020/2210000/MENS/0742//Renovatie sporthal De Ring: deel Esthetica. 
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan Esthetica Gymteam en aan de dienst financiën. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


