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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 13 oktober 2020 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Via S. Deckers : Gracht ter hoogte van Jan Vander Nootstraat 8 : bij felle regenval is regelmatig 
wateroverlast en moet het rooster aan de beek proper gemaakt worden (meestal door de bewoners zelf).  In 
bijlage e-mail. CBS: rooster proper maken opnemen in planning op regelmatige basis (wekelijks). 
Contact met toezichter om rooster te vervangen. Mogen wij dit zelf vervangen op kosten van 
provincie om dit sneller te laten verlopen? Opdracht aan TD om te antwoorden aan melders (zie 
bijlage). Sven Deckers in cc zetten. 
- Via S. Deckers : Groenonderhoud Bremstraat. In bijlage e-mail. - CBS: snoeiwerken met hoogtewerker 
inplannen. Opdracht aan TD om antwoord aan melder te bezorgen. Sven Deckers in cc zetten.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

groendienst 

3. Kapvergunning Berkenlaan 5 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
3 sparren en 4 berken mits heraanplant van 2 streekeigen hoogstambomen van plantmaat 16/18 (16-18 cm 
stamomtrek op borsthoogte). 
De kaptoelating is slechts uitvoerbaar na ontvangst van de waarborg in het kader van de opgelegde 
heraanplant. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 

4. Kapvergunning Vaartstraat 171 

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

5. Kapvergunning Hogebaan perceel A32G 

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

6. Bekrachtiging noodvelling Dorpstraat 19 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen  bekrachtigt bovenstaande noodvelling voor het rooien van 6 
dode sparren.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 

wegendienst 

7. Werken nutsleidingen - Toelating/Melding 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de uitvoering van volgende werken: 
- Fluvius, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout voor werken te De Renlaan 5-7, 2960 Brecht volgens 
dossier 20-01780. 
- Fluvius, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout voor werken in de Eester, 2960 Brecht volgens dossier 
343388. 
- Fluvius, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout voor werken in de Oostmalsebaan, 2960 Brecht volgens 
dossier 346579. 
- Fluvius, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout voor werken te Vaartkant Links, 2960 Brecht volgens 
dossier 339557. 
- Fluvius, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout voor werken te Zandstraat 46, 2960 Brecht volgens 
dossier 14-4780. 
- Proximus, Kortrijksesteenweg 542, 9000 Gent voor een jaarvergunning voor 2021 voor het uitvoeren van 
kleine dringende werken op de openbare weg op grondgebied Brecht volgens art. 18 & art. 22 van de 
VVSG-code. 

8. Weg- en rioleringswerken Platanendreef - Samenwerkingsovereenkomst Pidpa - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenwerkingsovereenkomst met Pidpa voor de weg- 
en rioleringswerken Platanendreef goed. 
Artikel 2 
Er zal een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gevoerd worden voor de aanstelling van een 
studiebureau.  
Artikel 3  
De raming voor deze opdracht bedraagt 34.414,38 euro excl. btw waarvan 25.187,97 euro tlv Pidpa. 
Het gemeentelijk aandeel komt bijgevolg op 9.226,41 euro, exclusief btw. 
De studiekosten worden niet ingebracht in het investeringsfonds. 
Artikel 4 
De gemeente zal haar aandeel financieren via het Pidpa investeringsfonds. 
Artikel 5 
Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan Pidpa. 

gebouwen 

9. Bouw nieuw technisch centrum - Aanbestedingsdossier aannemer - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het volledige aanbestedingsdossier 
voor een aannemer met de bouwplannen, kostenraming en bestek. 
Artikel 2 
Er zal een openbare procedure gevoerd worden. 
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RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

vergunningsregister 

10. GC2020/38 - Vergunningenregister- Reeboklaan 1 - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De woning gelegen te  gelegen Reeboklaan 1 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 65 B20) 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 

omgevingsvergunningen 

11. OMV2020/283 - Omgevingsvergunning - Tilburgbaan zn - Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek. 
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12. OMV2020/322 - Omgevingsvergunning - Oudaenstraat 4 - Openbaar onderzoek 

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

13. OMV2020/356 - Omgevingsvergunning - Oostmalsebaan 41A - Openbaar onderzoek 

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

14. OMV2020/374 - Omgevingsvergunning - Het Lindeken 4 - Openbaar onderzoek 

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

15. OMV2020/391 - Omgevingsvergunning - Abdijlaan 33 - Openbaar onderzoek 

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

16. OMV2020/84 - Omgevingsvergunning - Mieksebaan-Albatrosdreef-Mostvenlaan-
Rommersheide en Mieksebaan-Albatrosdreef-Mostvenlaan-Rommersheide  - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor weg- en rioleringswerken 
Rommersheide Fase 4: omgeving Mieksebaan, Albatrosdreef, Rommersheide, Mostvenlaan in Mieksebaan-
Albatrosdreef-Mostvenlaan-Rommersheide (openbaar domein) te Brecht, aan Pidpa OPDRAVER met als 
contactadres Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Dienst Wegen dienen strikt nageleefd te worden en 
maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Brandweer dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos dienen strikt 
nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
-Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
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. 
Gemeenteraadsbesluit 11 juni 2015 houdende reglement voor aanleg rioleringsinfrastructuur in 
ontwikkelingen  
-Watermaatregelen: 
°Aanleggen gescheiden riolering voor RWA en DWA conform richtlijnen en code van goede praktijk voor 
rioleringssystemen (DWA= droogweer of vuilwaterafvoer / RWA=  regenwaterafvoer). 
[http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/code-goede-praktijk-rioleringssystemen] 
°Aanleggen collectieve infiltratievoorzieningen met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de 
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afwaterende oppervlakte (ontworpen verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het 
plan) met een inhoud van 1.285.200 liter en 5075 m2 
Deze installatie maakt het insijpelen van het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de 
Vlaamse Hemelwaterverordening. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van dienst Integrale Veiligheid en Mobiliteit dienen strikt 
nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke dienst Erfgoed dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- De maatregelen in de archeologienota met referentienummer K-09-062 moeten uitgevoerd worden 
overeenkomstig het programma geformuleerd in die archeologienota, inclusief de opgelegde voorwaarden, 
en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. 
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. 

17. OMV2020/272 - Omgevingsvergunning - Bethaniënlei 12 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het regulariseren van 
verbouwingswerken aan een bestaande woning, het bouwen van een poolhouse  en de regularisatie van 
bijhorende verharding te Bethaniënlei 12, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie B 25 R2, mits 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen:  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Waterwetboek 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-
rioleringsbeheer.  
-WATER: uit te voeren maatregelen: 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Vrijstelling hemelwaterput. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 6,16 m2 en inhoud van 3.850 liter. Deze installatie maakt het insijpelen van 
het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Grachten en beken: In functie van ruiming en onderhoud dient men een ruimte van 1 meter te vrijwaren 
van obstakels en constructies langs grachten, beken of beddingen van niet-geklasseerde waterlopen. De 
gracht dient te allen tijde open gehouden te worden. 
-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’. 
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°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). 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat niet 
van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- 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. 

18. OMV2020/249 - Omgevingsvergunning - Hogebaan 50A - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een woning en carport 
in de zijtuinstrook in Hogebaan 50A te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 22 P, mits voldaan wordt 
aan volgende voorwaarden:  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen:  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Waterwetboek 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-
rioleringsbeheer.  
-WATER: uit te voeren maatregelen: 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie 
met benor-certificaat conform de richtlijnen: In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI 
(centraal gebied of collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de 
rioolbeheerder: in dat geval wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een 
septische put te leiden, het grijs water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
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• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (woning: put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-spoelingen 
gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan beregening) met een noodoverloop naar 
een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk 
conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 4,8 m2 en inhoud van 3000 liter. Deze installatie maakt het insijpelen van het 
opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Grachten: Eventuele bestaande private afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
-Verharding & ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
materiaalgebruik voor de verhardingen. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen bij voorkeur 
aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag om 
maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken.  
Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van 
toepassing. Enkele voorbeelden materialen waar het water naast of door de verharding de grond in kan: 
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de online ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’. 
° opmerking gebruik steenslag: het gebruik van gebroken steenpuin voor bouwkundig bodemgebruik als 
alternatief funderingsmateriaal is toegestaan voor zover gescheiden van de bodem en afgedekt onder de 
voorwaarden van het Vlarebo (zie website ovam). 
-Ophoging: Voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de woning kan in combinatie met afgraving dieper op het 
perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel (deels) 
overstroombare (kruip)kelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water.  
-OPPERVLAKTEWATER: Bronbemaling en droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van 
de werken een droogzuiging noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1).  
Ingezet moet worden op retourbemaling, d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer of via een infiltratiesysteem.  
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste alternatief lozing op de openbare 
riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de 
riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.)  
De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
Een deel van het water dient voor recuperatie en nuttige toepassing bij de bouwwerkzaamheden op de werf 
gestockeerd te worden.  
Het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik aan de omwonenden. Voor 
elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht afvoer in de riolering 
of beek. Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de milieuwetgeving. De 
exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet). 
-NATUUR: Bij het werken aan (oude) constructies, sloopwerken of het kappen van bomen dient men na te 
gaan vóór de werken beginnen of vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang 
komen, dient u contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos. 
-BOUWKUNDIGE ASPECTEN: Duurzaamheid, rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen, 
hernieuwbare energie, duurzame materiaalkeuzes, groendaken, hemelwaterrecuperatie, duurzaam 
waterverbruik en waterveilig wonen worden weloverwogen toegepast bij het project.  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
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”) 
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- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven.. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

19. OMV2020/250 - Omgevingsvergunning - Hogebaan 33A - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het bouwen van een vrijstaande 
eengezinswoning met een aangebouwde carport, de aanleg van bijhorende verharding en de aanleg van 
een zwembad te Hogebaan 33A, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 60 W en (afd. 5) sectie A 
60 X, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
Er dienen 4 streekeigen hoogstambomen aangeplant te worden met plantmaat 16/18. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke Groendienst dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen:  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Waterwetboek 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-
rioleringsbeheer.  
-WATER: uit te voeren maatregelen: 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie 
met benor-certificaat conform de richtlijnen: In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI 
(centraal gebied of collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de 
rioolbeheerder: in dat geval wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een 
septische put te leiden, het grijs water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van 10.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (woning: put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-spoelingen 
gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan beregening) met een noodoverloop naar 
een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk 
conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 3,15 m2 en inhoud van 1969,13 liter. Deze installatie maakt het insijpelen 
van het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
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Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Waterlopenkaart: De erfdienstbare strook langs publieke grachten voor ruimingswerken moet 
gerespecteerd worden. Dit impliceert het vrijhouden van een zone van minimaal twee meter bij publieke 
grachten (light-statuut - GR 5/05/2015) 
-Grachten en beken: In functie van ruiming en onderhoud dient men een ruimte van 1 meter te vrijwaren 
van obstakels en constructies langs grachten, beken of beddingen van niet-geklasseerde waterlopen. De 
gracht dient te allen tijde open gehouden te worden. 
-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”) 
- 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. 
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- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

20. OMV2020/253 - Omgevingsvergunning - Krekelbergstraat 30 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor de hernieuwing van een rundveebedrijf 
en de regularisatie van 2 siloplaten en een sleufsilo in Krekelbergstraat 30 2960 Brecht te Brecht, 
kadasternummer (afd. 3) sectie N 439 B, (afd. 3) sectie N 440 G, (afd. 3) sectie N 440 E en (afd. 3) sectie N 
440 F, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 

 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 Departement Landbouw en Visserij 
(hoofdbestuur) dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 

 De voorwaarden opgenomen in het advies van Dienst Integraal Waterbeleid dienen strikt 

nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 

 De voorwaarden opgenomen in het 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 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: 
-Maatregel tegen mogelijke waterverontreiniging:  
• De sleufsilo's dienen zo te worden aangelegd dat mogelijk sappen niet in bodem, grond- of 
oppervlaktewateren kunnen terechtkomen - opgevangen sappen worden verzameld en afgevoerd naar de 
mestkelder of opvangput.  
• Mestopslagplaatsen moeten voldaan aan de constructienormen zoals bepaald in de 
milieuhygiënevoorschriften van Vlarem-omgeving. Bij de mestopslag dient het opgevangen hemelwater 
samen afgevoerd te worden met de mest overeenkomstig de geldende regelgeving inzake mestafzet.  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 
Milieuvoorwaarden 
 De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van Vlarem dienen te worden nageleefd  
A. Algemeen  
B. Sectoraal  
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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) 
-De grondwaterwinningsput moet uitgerust worden met een peilbuis en een aftapkraantje na de debietmeter. 
-Toekomstige optimalisatie en verduurzaming van de waterhuishouding op het bedrijf door het inzetten op 
hemelwaterrecuperatie voor laagwaardige toepassingen. 
-Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige 
toepassingen volgens het advies van VMM. 
-Naleving van de algemene wettelijke voorwaarden inzake waterbeleid volgens het advies van DIW, in het 
bijzonder de vermelde aandachtspunten, aanbevelingen en voorwaarden.   
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. 

21. OMV2020/260 - Omgevingsvergunning - Vaartdijk 1 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het uitbreiden van de bestaande 
inrichting met een grondwaterwinning in Vaartdijk 1 2960 Brecht te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie H 
364 A, (afd. 2) sectie H 369 B en (afd. 2) sectie H 369 C aan STG Stables BVBA gevestigd te Vaartdijk 1 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 voorwaarde(n) 
-Toekomstige optimalisatie en verduurzaming van de waterhuishouding op het bedrijf door het inzetten op 
hemelwaterrecuperatie voor laagwaardige toepassingen. 
-Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige 
toepassingen (voorwaarde VMM). 
-De exploitant dient de plannen van de inrichting en de vergunningsbesluiten ter beschikking te hebben op 
de exploitatieplaats. 
-Iedere stopzetting van activiteiten moet schriftelijk gemeld worden aan het gemeentebestuur.  
Stedenbouwkundige voorwaarden 
Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade en 
hinder op de aanpalende percelen te voorkomen.  
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor een termijn tot 7/03/2036, gelijk met de lopende vergunning. 

22. OMV2020/261 - Omgevingsvergunning - Hogebaan 50B - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor bouwen van een vrijstaande 
eengezinswoning in Hogebaan 50B te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 22 P, mits voldaan wordt 
aan volgende voorwaarden: 
- De verkavelingsvoorschriften bepalen dat reliëfwijzigingen niet worden toegestaan, uitgezonderd 
voor het bouwen van een kelderverdieping. Enkel om deze reden wordt de plaatselijke ophoging 
toegestaan. Hemelwater dient steeds op het eigen terrein opgevangen te worden. Bij de plaatselijke 
beperkte ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade en 
hinder op de aanpalende percelen te voorkomen.  
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. 
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WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen:  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Waterwetboek 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-
rioleringsbeheer.  
-WATER: uit te voeren maatregelen: 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie 
met benor-certificaat conform de richtlijnen: In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI 
(centraal gebied of collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de 
rioolbeheerder: in dat geval wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) over een 
septische put te leiden, het grijs water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (woning: put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-spoelingen 
gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan beregening) met een noodoverloop naar 
een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk 
conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 3,55 m2 en inhoud van 2.218,75 liter. Deze installatie maakt het insijpelen 
van het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Grachten: Eventuele bestaande private afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
-Verharding & ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
materiaalgebruik voor de verhardingen. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen bij voorkeur 
aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag om 
maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken.  
Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van 
toepassing. Enkele voorbeelden materialen waar het water naast of door de verharding de grond in kan: 
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de online ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’. 
° opmerking gebruik steenslag: het gebruik van gebroken steenpuin voor bouwkundig bodemgebruik als 
alternatief funderingsmateriaal is toegestaan voor zover gescheiden van de bodem en afgedekt onder de 
voorwaarden van het Vlarebo (zie website ovam). 
-Ophoging: Voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de woning kan in combinatie met afgraving dieper op het 
perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel (deels) 
overstroombare (kruip)kelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water.  
-OPPERVLAKTEWATER: Bronbemaling en droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van 
de werken een droogzuiging noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1).  
Ingezet moet worden op retourbemaling, d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer of via een infiltratiesysteem.  
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste alternatief lozing op de openbare 
riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de 
riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.)  
De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
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Een deel van het water dient voor recuperatie en nuttige toepassing bij de bouwwerkzaamheden op de werf 
gestockeerd te worden.  
Het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik aan de omwonenden. Voor 
elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht afvoer in de riolering 
of beek. Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de milieuwetgeving. De 
exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet). 
-BOUWKUNDIGE ASPECTEN: Duurzaamheid, rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen, 
hernieuwbare energie, duurzame materiaalkeuzes, groendaken, hemelwaterrecuperatie, duurzaam 
waterverbruik en waterveilig wonen worden weloverwogen toegepast bij het project.  
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- 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. 

23. OMV2020/329 - Omgevingsvergunning - Eikenlei 45A - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor regularisatie en aanpassen van de 2 
appartementen in het midden van het appartementsblok in Eikenlei 45A te Brecht, kadasternummer (afd. 5) 
sectie A 117 Y, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
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.  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven.  
- De bouwpromotor of initiatiefnemer heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd 
door de distributienetbeheerder Iveka voor elektriciteit en gas , inzake distributie van elektriciteit en gas naar 
en in appartementsgebouwen strikt na te leven. Kopie van deze reglementen wordt in bijlage toegevoegd. 
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Deze teksten zijn eveneens raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via 
www.iveka.be. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

24. OMV2020/277 - Omgevingsvergunning - P. Verbernelaan 1 - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning voor het plaatsen van een veranda te 
P. Verbernelaan 1, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie C 684 T2. 

25. OMV2020/309 - Omgevingsvergunning - Welkomstraat 28 - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor verbouwen en uitbreiden van een 
woning in Welkomstraat 28 2960 Brecht te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie E 132 X2 en (afd. 4) 
sectie E 132 Y2. 

26. OMV2020/169 - Omgevingsvergunning - Vaartkant Rechts 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). 

27. OMV2019/413 - Omgevingsvergunning - Oude Veldstraat 18B - Advies naar aanleiding van de 
wijzigingslus 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen bevestigt naar aanleiding van dit beroep uitdrukkelijk het 
vroeger ingenomen standpunt. 
Artikel 2 
Het bestuur beslist om zich te laten vertegenwoordigen op de zitting van het beroep. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provincie en de dienst omgeving. 

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

28. OMVV2018/7 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Hogeweg 8 - Afleveren attest 

Besluit 
Artikel 1 
Aan notariaat Chris Celis, Bredabaan 75, 2930 Brasschaat wordt een attest afgeleverd waarin het college 
van burgemeester en schepenen verklaart dat de verkavelaar m.b.t. de verkaveling gelegen te Hogeweg 8 te 
Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 48 W4 waarvoor vergunning werd verleend op 1/8/2019 door de 
Deputatie met kenmerk omgevingsloket OMV_2018098255 en gemeentelijk dossiernummer OMVV2018/7 
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aan alle in de verkavelingsvergunning opgelegde voorwaarden heeft voldaan en dat de percelen welke van 
deze verkaveling deel uitmaken als bouwgrond mogen verkocht worden. 

29. OMVV2018/11 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Eendrachtslaan zn - Afleveren attest 

Besluit 
Artikel 1 
Aan notariaat Michoel, Cogelsplein 21, 2100 Antwerpen (Deurne) wordt een attest afgeleverd waarin het 
college van burgemeester en schepenen verklaart dat de verkavelaar m.b.t. de verkaveling gelegen 
te Eendrachtslaan zn te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 65 M13, (afd. 1) sectie M 65 K13 en (afd. 
1) sectie M 65 L13 waarvoor vergunning verleend werd op 30/4/2019 met kenmerk 
omgevingsloket OMV_2018115415 en gemeentelijk dossiernummer OMVV2018/11 aan alle in de 
verkavelingsvergunning opgelegde voorwaarden heeft voldaan en dat de percelen welke van deze 
verkaveling deel uitmaken als bouwgrond mogen verkocht worden. 

mobiliteit 

30. 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 dinsdag 20 oktober 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Frans De Meyerstraat 11– plaatsen van verhuiswagen op het jaagpad. 
- De aanvrager om op maandag 28 december 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Lessiusstraat t.h.v. huisnr. 10 - parkeerverbod voor het plaatsen van verhuiswagen 
- De aanvrager om tussen donderdag 22 oktober 2020 en vrijdag 30 oktober 2020 ( 1à 2 opeenvolgende 
werkdagen in deze periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van 
Pidpa Hidrorio te Brecht, Achteromstraat thv huisnr. 4 – RWA en DWA koppelen en aansluiten – afsluiten 
rijbaan 
- De aanvrager om tussen maandag 2 november 2020 en vrijdag 6 november 2020 (tussen 9u00 en 15u00) 
signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van De Vlaamse Waterweg te 
Brecht, Vaartlaan – afsluiten rijbaan voor snoeiwerken 
- De aanvrager om op donderdag 29 oktober 2020 (aanpassing datum) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Brugstraat t.h.v. huisnr.  183A – parkeerverbod voor 
het plaatsen van verhuiswagen 
- De aanvrager om gedurende het ganse jaar 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren in de ganse gemeente Brecht – een jaarvergunning signalisatie voor 2021, zoals voorzien in art. 22 
van de VVSG-code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen. De vergunning heeft 
betrekking op volgende werken: aansluitingswerken van maximum 2 dagen, herstellingen van storingen, 
kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte kleiner dan 3m². 
- De aanvrager om op dinsdag 20 oktober 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Handbooglaan t.h.v. huisnr. 30: plaatsen van +/- 4 containers op de rijbaan 
- De aanvrager om op donderdag 15 oktober 2020 en vrijdag 16 oktober 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Korte Nieuwstraat 32 - parkeerverbod voor het 
plaatsen van verhuiswagen 
- De aanvrager om op dinsdag 20 oktober 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Biest  t.h.v. huisnrs. 22-24  – parkeerverbod inzake opruiming appartement huisnr. 26 
- De aanvrager om op woensdag 4 november 2020 en donderdag 5 november 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Belfius te Brecht, Handelslei t.h.v. huisnr. 23 
–  inname halve rijbaan voor plaatsing van vrachtwagen met kraan voor het weghalen van beveiligd 
meubilair 
- De aanvrager om van maandag 26 oktober 2020 tot en met zaterdag 31 oktober 2020 ( van 07u00 tot 
17u00) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Lessiusstraat t.h.v. huisnr. 
11 - parkeerverbod voor het plaatsen van verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om op zaterdag 24 oktober 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Koningsstoel t.h.v. huisnr. 37 – parkeerverbod voor ladderlift en verhuiswagen 
- De aanvrager om tussen maandag 19 oktober 2020 en vrijdag 23 oktober 2020 (1 à 2 werkdagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te 
Brecht, De Gauw t.h.v. huisnr. 8 – aftakken op wachtaansluiting – inname halve rijbaan 
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ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

31. Klachtenbehandeling - Rapport augustus 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het rapport van klachtenbehandeling (in 
bijlage), voor de maand augustus 2020. 

32. Klachtenbehandeling - Rapport september 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het rapport van klachtenbehandeling (in 
bijlage), voor de maand september 2020. 

informatiebeheer 

33. Ondertekening verwerkingsovereenkomst Vanden Broele 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de ondertekening van de aangepaste 
verwerkingsovereenkomst met de firma Vanden Broele. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst informatiebeheer en aan de aanvrager. 

personeel 

34. Aanstelling van 0,5 contractuele arbeidster-schoonmaak  

FINANCIËN 

35. 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 429 495,22 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 500 euro. 
Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

36. Kennisname besluit financieel directeur 6 oktober 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het besluit van de financieel directeur van 6 
oktober 2020 betreffende haar afwezigheid van 3 november 2020 tot en met 6 november 2020 en van 21 
december 2020 tot en met 24 december 2020. 

37. Budgetverschuiving Organisatie en personeel - Consultancy algemeen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verschuiving goed: 
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budgetverschuiving van A000078/6132000/011901/kantoorbenodigdheden, papier en frankeringskosten 
gemeente en ocmw naar A000078/6144000/011901/consultancy algemeen voor gemeente en ocmw voor 
een bedrag van 10 000 euro. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken budgethouders en de financiële dienst. 

38. Aankoop kassa's voor dienstencentrum Sluisken en Lindeboom - Rechtzetting beslissing 
CBS/2020/1503 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen trekt de beslissing CBS/2020/1503 in en vervangt deze door 
de huidige beslissing, omwille van een foutieve ARK én het bijbestellen van 2 ticketprinters. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om 2 kassa's aan te kopen bij Cipal Schaubroek voor 
een prijs van 4.425,67 euro incl. btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de dienst ICT, de dienstencentra en de financiële dienst. 

39. Verzekeringen materiële schade 2021 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 
2020/023 

Besluit 
Artikel 1 
Het bestek met nr. 2020/023 en de raming voor de opdracht “Verzekeringen materiële schade 2021”, 
opgesteld door Secretariaat 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 € 35.000,00 incl. 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:- Axa Belgium NV, Troonplein 1 te 1000 Brussel;- Ethias NV, Prins 
Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt;- KBC VERZEKERINGEN, Professor Roger Van Overstraetenplein 2 te 
3000 Leuven;- P&V Verzekeringen NV, Koningsstraat 151 te 1210 Brussel. 
Artikel 4 
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 13 november 2020 om 10.00 uur. 
Artikel 5 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget. 

40. Dorpsstraat 8 - Rechtbank van eerste aanleg tegen beslissing d.d. 26 mei 2020 
(CBS/2020/997) - 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/2020/997). 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen stelt meester Joris Geens, advocaat, aan om de gemeente te 
vertegenwoordigen. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

41. Burgerzaken - Voorlopige inschrijving Schotensteenweg 65 - O.E.R.C.G. 
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MENS - VRIJE TIJD 

cultuur 

42. Verslag cultuurraad van 29 september 2020 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de cultuurraad van 29 
september 2020. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de cultuurdienst. 

erfgoed 

43. Archeologienota ID 16309 – Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester neemt akte van de archeologienota met identificatienummer 16309 
en onderwerp Vooronderzoek Brecht Luyckstraat. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst erfgoed voor verdere verwerking. 

44. Archeologienota ID 16315 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester neemt akte van de archeologienota met identificatienummer 16315 
en onderwerp Vooronderzoek Brecht Brugstraat. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst erfgoed voor verdere verwerking. 

jeugd 

45. Caravontour - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen is principieel akkoord met het concept voor "caravontour", 
maar beslist om dit evenement voor onbepaalde tijd uit te stellen omwille van de geldende 
coronamaatregelen.  
Artikel 2 
Een afschrift van het besluit wordt bezorgd aan de dienst vrije tijd. 
Schepen C. Beyers vervoegt opnieuw de zitting. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


