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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 20 oktober 2020 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Sleutel van het paaltje thv KLJ-lokaal ter beschikking voor school (doorgang hulpdiensten). Standpunt: 
sleutel kan bezorgd worden aan secretariaat van de school. 
- Via L. Aerts : Aan de Schooldries ter hoogte van Verzekeringskantoor Lippens loopt er een paadje in de 
bakstenen klinkers, evenwijdig met de Kerk, in de richting van het beeldje onder de stolp. Aan het begin van 
dit paadje liggen er op de rand een aantal klinkers gewoon los. Te herstellen. Standpunt: opnemen in de 
planning. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

3. Planning dienst infrastructuur - Aktename 

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

groendienst 

4. Kapvergunning Kapelweg 14 

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

5. Kapvergunning Vijverstraat 25 

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

6. Kapvergunning Vijf Gezusterslaan 3 

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

7. Kapvergunning Dennenlaan 103 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
2 berken en 1 den 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. 

8. Kapvergunning Rozenlaan 22 

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

9. Kapvergunning Rommersheide E8 

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

wegendienst 

10. 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 t.h.v. Zandstraat 52, 2960 Brecht volgens 
dossier 20-05245. 
- Telenet, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen voor werken t.h.v. Rommersheide E 9, 2960 Brecht volgens 
dossier 25053808. 
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RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

11. Bijkomende goedkeuring behoeftepeiling SVK Pro 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om in te stappen in de SVK Pro procedure 2020. 

omgeving 

vergunningsregister 

12. GC2020/30 - Vergunningenregister - Vaartdijk 16 - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Volumes 1 en 2 gelegen te Vaartdijk 16  te Brecht, kadasternummer kadasternummer  2-K-55F worden 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 

13. GC2020/31 - vergunningenregister - Kattenhoflaan 108 - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De functie van woning van het vergund geacht gebouw gelegen Kattenhoflaan 108 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 5) sectie B 142 L) 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 

14. GC2019/83 - Vergunningenregister - Brasschaatbaan 7 - Opname in het vergunningenregister 
- Herziening 

Besluit 
Artikel 1 
De woning en hangar gelegen te Brasschaatbaan 7 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie B 254 Z) 
worden in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. De overige constructies op het perceel 
worden niet opgenomen in het vergunningenregister. 
Artikel 2 
Deze beslissing vervangt de beslissing dd 23/12/2019. 
Artikel 3 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en aan Agentschap Ruimte 
Vlaanderen. 

15. VV2008/17 - Zandstraat 52 t/m 56 - Vergunningenregister - Onderzoek vermoeden van verval 
verkavelingsvergunningen - Niet vervallen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat de verkavelingsvergunning die op 29 september 
2008 verleend werd voor het verkavelen van een perceel gelegen te Brecht, Zandstraat ZN (52 t/m 
56),  kadastraal gekend als (afd. 5) sectie A 44 G en (afd. 5) sectie A 44 F niet vervallen is. 
Artikel 2 
De verkaveling wordt opgenomen in het vergunningenregister als niet vervallen. 



5 

Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan notariaat De Sadeleer, Gasthuisstraat 27 te 2960 Brecht.  

omgevingsvergunningen 

16. OMV2020/362 - Omgevingsvergunning - Gasthuisstraat 34 -  Openbaar onderzoek 

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

17. OMV2020/381 - Omgevingsvergunning - Eikenlei 102 en 102A -  Openbaar onderzoek 

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

18. OMV2020/397 - Omgevingsvergunning - Schotensteenweg ZN (lot 94) -  Openbaar onderzoek 

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

19. OMV2020/257 - Omgevingsvergunning - Vlierbeslaan 26 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het uitbreiden van een woning 
(zolder te verbouwen tot bijkomende leefruimten) in Vlierbeslaan 26 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) 
sectie M 50 C10, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
- Deze vergunning omvat geen vergunning voor het regulariseren van de aanwezige niet-strikt 
noodzakelijke verhardingen. 
- Het niet bebouwde gedeelte van het perceel moet aangelegd worden met hoogstammig groen, het 
bestaand moet bewaard worden. Het groen aanbrengen langs alle zijden van het perceel, min de 
nodige toegangen. 
Slechts 10% van de perceelsoppervlakte mag ingenomen worden voor het aanleggen van 
grasperken, speelruimten en dergelijken.  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 
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20. OMV2020/274 - Omgevingsvergunning - Henweg ZN -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het ophogen van een akker in  te 
Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie B 126 B en (afd. 4) sectie B 126 A, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
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.  
- De omliggende percelen mogen geen hinder ondervinden inzake afwatering als gevolg van de gebeurde 
ophoging. 
-Het terrein dient zo te worden aangelegd dat er geen wateroverlast buiten de projectzone of in de omgeving 
tot gevolg mag zijn. 
-De natuurlijke waterhuishouding mag niet verstoord worden. Bestaande (afwaterings)grachten dienen 
gerespecteerd te worden. 
-   De aanvulgrond dient te voldoen aan de grondverzetsregeling waarbij door de traceerbaarheidsprocedure 
kan aangetoond worden dat de aan te voeren grond van minstens dezelfde kwaliteit is dan de ontvangende 
grond. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke dienst Erfgoed dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
- De maatregelen in de archeologienota met referentienummer ID 15809 moeten uitgevoerd worden 
overeenkomstig het programma geformuleerd in die archeologienota, inclusief de opgelegde voorwaarden, en 
het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. 
De gepaste maatregelen moeten 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.  
- 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. 

21. OMV2020/295 - Omgevingsvergunning - Vogelkerslaan 80 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een 
ééngezinswoning en de aanleg van verhardingen in Vogelkerslaan 80 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) 
sectie M 51 V4, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
- De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies:  
WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen: 
*Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Waterwetboek 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
*Naleving wettelijke voorwaarden inzake bouwafstanden en afsluitingen nabij waterlopen hetzij :  
-vrijwaren 5m erfdienstbaarheidszone voor onderhouds- en ruimingswerken vanaf kruin van de waterloop 
-afsluiting tot 1,50 m toegelaten op min 0,75m tot 1m vanaf de kruin van de waterloop  
-afsluitingen hoger dan 1,50m te plaatsen op minimaal 5 m van de kruin van de waterloop 
-afsluitingen haaks op de waterloop moeten binnen de 5m-zone verwijderbaar zijn 
*Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering bij bestaande woningen: Aangezien de 
betreffende bouwaanvraag zich situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op 
een zuiveringsinstallatie (centraal gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw 
reglementair te worden aangesloten op de bestaande riolering (als dat nog niet zou zijn uitgevoerd). 
-Verharding & ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
materiaalgebruik voor de verhardingen. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen bij voorkeur 



7 

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’. 
-Bronbemaling: 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 
een infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer.  
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste alternatief: lozing op de openbare 
riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de 
riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.)  
De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
Een deel van het water dient voor recuperatie en nuttige toepassing bij de bouwwerkzaamheden op de werf 
gestockeerd te worden. 
Bij droogte moet het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik. 
Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht afvoer in de 
riolering of beek. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de milieuwetgeving. 
De exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet).  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA” 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven  
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Het niet bebouwbare deel moet aangelegd worden met hoogstammig groen cfr. de bepalingen van 
woonparkgebied en de verkavelingsvoorschriten (aan alle kanten van het perceel met uitzondering van de 
nodige toegangen tot het perceel) 
- 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.  

22. OMV2020/317 - Omgevingsvergunning - Tabakshoevedreef 15 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een vrijstaande 
eengezinswoning in Tabakshoevedreef 15 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 18 E4, mits voldaan 
wordt aan volgende voorwaarden:  
 - Cfr. de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA dienen de niet verharde delen te worden aangelegd 
en onderhouden als groene zone waarbij het behoud van het bestaande bomenbestand voorop staat. Bij de 
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aanleg van de groene zone wordt min. 75 % van het  perceel aangeplant met streekeigen bomen en 
struiken (zie plantenlijst in bijlage l van de voorschriften van het BPA). 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen: 
*Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Waterwetboek 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
*Naleving wettelijke voorwaarden inzake bouwafstanden en afsluitingen nabij waterlopen hetzij :  
-vrijwaren 5m erfdienstbaarheidszone voor onderhouds- en ruimingswerken vanaf kruin van de waterloop 
-afsluiting tot 1,50 m toegelaten op min 0,75m tot 1m vanaf de kruin van de waterloop  
-afsluitingen hoger dan 1,50m te plaatsen op minimaal 5 m van de kruin van de waterloop 
-afsluitingen haaks op de waterloop moeten binnen de 5m-zone verwijderbaar zijn 
*Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering bij bestaande woningen: Aangezien de 
betreffende bouwaanvraag zich situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op 
een zuiveringsinstallatie (centraal gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw 
reglementair te worden aangesloten op de bestaande riolering. 
-Verharding & ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
materiaalgebruik voor de verhardingen. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen bij voorkeur 
aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag om 
maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken.  
Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra watermaatregelen zoals infiltratieverplichtingen van 
toepassing. Enkele voorbeelden materialen waar het water naast of door de verharding de grond in kan: 
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de online ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’. 
-Bronbemaling: 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 een infiltratiesysteem of 
via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer.  
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste alternatief: lozing op de openbare 
riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de 
riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.)  
De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
Een deel van het water dient voor recuperatie en nuttige toepassing bij de bouwwerkzaamheden op de werf 
gestockeerd te worden. 
Bij droogte moet het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik. 
Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht afvoer in de 
riolering of beek. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de milieuwetgeving. 
De exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet).  
- 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  



9 

- 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. OMV2020/378 - Omgevingsvergunning - Cambeenbos laan D 28 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het kappen van 1 boom in Cambeenbos 
laan D 28 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 12 Y4, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
-Om het groene karakter van de omgeving te garanderen dient er een heraanplant te gebeuren met 1 
streekeigen hoogstamboom plantmaat 16/18.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst 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. 
-Het vellen en ruimen kunnen het hele jaar gebeuren. Er wordt geen schoontijd opgelegd. 
- 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. 

24. OMV2020/17 - Omgevingsvergunning - Legeheideweg 13 - Aktename beroep bij Vlaamse 
Regering en bevestiging standpunt 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen bevestigt naar aanleiding van dit beroep het ingenomen 
standpunt d.d. 12 mei 2020 en 9 juni 2020. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het Departement Omgeving via het omgevingsloket.  

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

25. OMVV 2020/20 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Heiken 78 - Openbaar onderzoek 

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

26. OMVV 2020/21 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Fresialaan  - Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek. 
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27. OMVV2020/10 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Poppelaerstraat 16 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden voor 2 loten voor open bebouwing in Poppelaerstraat 16 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie 
L 73 P5, (afd. 2) sectie L 73 P3, (afd. 2) sectie L 73 L4 en (afd. 2) sectie L 74 H aan DE POPULIER NV 
gevestigd te Populierenlaan 35 te 2980 Zoersel mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
De voorwaarden opgenomen in het advies van 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 Pidpa Riolering dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van TELENET dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Pidpa drinkwater dienen strikt nageleefd te worden en 
maken integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van PROXIMUS dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Eandis System Operator dienen strikt nageleefd te worden 
en maken integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke dienst Erfgoed dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in de watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit 
van dit advies.  
WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen: 
Waterrichtlijnen, na te leven: 
-basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa (www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden) 
-GR 11 juni 2015 houdende reglement voor aanleg rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen 
-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 http://www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen). 
Watermaatregelen, uit te voeren:  
-Voor de nog te realiseren bouwwerken moet men adaptief bouwen, hetzij een kavelinrichting met aandacht 
voor ruimte voor water én overstromingsveilig bouwen en wonen, als volgt: 
Adaptief bouwen / voorzorgsmaatregelen ifv waterschade: 
 - het vloerpeil van de gebouwen moet voldoende hoog liggen om overstromingsveilig te zijn (binnenpas 
+30cm boven het straatniveau / gekend overstromingspeil) 
 - er mag geen ruimte voor water verloren gaan, noch in oppervlakte, noch in volume.  
 - de tuinen gelegen in het overstromingsgevoelig gebied moeten overstroombaar gehouden worden  
 - er mogen geen ondergrondse kelders worden gebouwd behoudens overstroombare (kruip)kelders 
 - er mogen geen ondergrondse stookolietanks worden aangelegd 
 - infiltratievoorziening bovengronds en boven het grondwaterniveau aan te leggen 
 - er mogen geen afsluitingen worden aangebracht die het perceel afsluiten van water 
 - de hemelwaterput moet beschermd worden tegen instromend overstromingswater door middel van 
waterdichte en verankerde deksels 
 - ondergrondse bouwwerken: enkel indien technisch noodzakelijk (!):  
  ° Geen kunstmatige afvoer van grondwater: de ondergrondse bouwlaag moet volledig worden uitgevoerd 
als waterdichte kuip zonder kunstmatig drainagesysteem. Er mag geen noodpompputje aanwezig zijn die het 
permanent wegpompen van grondwater kan veroorzaken. 
  ° Enkel waterdicht putje in het laagste punt van de nuttige ruimte met pomp tegen mogelijk instromend 
overstromingswater is toegelaten. 
  ° Verluchtingskoker bij ondergrondse parkeergarage te voorzien van wateropvangbak en pompinstallatie.  
-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) 



11 

° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de online ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’. 
° opmerking gebruik steenslag: het gebruik van gebroken steenpuin voor bouwkundig bodemgebruik als 
alternatief funderingsmateriaal is toegestaan voor zover gescheiden van de bodem en afgedekt onder de 
voorwaarden van het Vlarebo (zie website ovam). 
-Bouwkundige aspecten: Duurzaamheid, rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen, hernieuwbare 
energie, duurzame materiaalkeuzes, groendaken, hemelwaterrecuperatie, duurzaam waterverbruik en 
waterveilig wonen worden weloverwogen toegepast bij de bouwprojecten 
-Terreinprofielwijzigingen: De projectgrond is gelegen op een bijzondere plek, hetzij op en tussen historische 
zandduinen die later onder meer met kruiden, struiken en naaldbos begroeid zijn. 
Door de aanwezigheid van de duinen is er sprake van een lokaal heuvellandschap met een aanzienlijke 
hoogteverschil voor Kempense gronden. Het terreinprofiel dient zoveel mogelijk bewaard te blijven. Geen 
afvoer of aanvoer van grond is toegestaan. De nieuwe constructies dienen ingepast te worden in het 
landschap en niet andersom. 
Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de verkavelingsvergunning en aan de verkaveling gehechte 
bouwvoorschriften.  
- De maatregelen in de archeologienota moeten uitgevoerd worden overeenkomstig het programma 
geformuleerd in die archeologienota, inclusief de opgelegde voorwaarden, en het Onroerenderfgoeddecreet 
van 12 juli 2013.  
- alle nutsleidingen, waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, t.v. distributie en telefoon, of 
eventuele aanpassingen aan reeds bestaande nutsleidingen nodig voor de realisatie van deze verkaveling 
zijn volledig ten laste van de verkavelaar. 
- De verkavelaar heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de 
distributienetbeheerder Iveka voor elektriciteit en aardgas, inzake distributie van elektriciteit en gas naar en 
in verkavelingen strikt na te leven. Kopie van deze reglementen wordt in bijlage toegevoegd. Deze teksten 
zijn eveneens raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via www.iveka.be. 
- de passende signalisatie bij hydranten op de waterleiding dient door de verkavelaar geplaatst worden. Voor 
meer informatie kan er contact opgenomen worden met de Brandweer op het nummer 03/313.97.11. 
- De bestaande bebouwing dient te worden gesloopt. Deze verkavelingsvergunning omvat de 
stedenbouwkundige vergunning voor de sloop. 
- Naleving volgende richtlijnen : 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden 
-Gemeenteraadsbesluit 11 juni 2015 houdende reglement voor aanleg rioleringsinfrastructuur in 
ontwikkelingen 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit 
(zie http://www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen). 
- Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden.  
- de zone gelegen in openbare wegenis (lot 3) dient kosteloos en zonder kosten overgedragen worden aan 
de gemeente conform de voorwaarden opgenomen in het gemeenteraadsbesluit van 10 september 2020. 
- Het kappen van bomen op de loten i.f.v. bebouwing dient opgenomen te worden in de aanvraag voor 
omgevingsvergunning voor de bebouwing. 
- de in rood gewijzigde verkavelingsvoorschriften dienen toegepast te worden. 
- bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Op het verkavelingsplan werden geen wijzigingen van het terreinprofiel opgenomen. Deze 
verkavelingsvergunning omvat dan ook geen stedenbouwkundige vergunning voor het wijzigen van het 
terreinprofiel. 
- wanneer voor een lot van de verkaveling is overgegaan tot registratie van de verkoop, de verhuring voor 
meer dan negen jaar, of de vestiging van erfpacht of opstalrecht wordt aan de gemeente een attest 
overgemaakt met het lotnummer, de datum van dergelijke registratie en naam en adres van de koper, 
huurder, houder van opstalrecht of erfpacht.  
- de percelen kunnen niet als bouwgrond verkocht worden en er zullen geen bouwvergunningen verleend 
worden alvorens aan deze voorwaarden voldaan is.  

stedenbouwkundige attesten 

28. SA2020/26 - Stedenbouwkundig attest - Oostmalsebaan 34 - Voorwaardelijk positief 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een positief stedenbouwkundig attest afgeleverd voor slopen van bestaande constructies en 
bouwen van een vrijstaande eengezinswoning in Oostmalsebaan 34 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) 
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sectie D 354 M  aan Vermeiren Frederik Landmeter- Expert, aangevuld met een tweede voorstel van de 
aanvrager, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- Overleg met Oostmalsebaan huisnummer 32 of de perceelsgrens rechtgetrokken kan worden om de 
toekomst van dit perceel niet te hypothekeren. 
- De algemene richtlijnen voor vrijstaande eengezinswoningen dienen nageleefd te worden. 
- Max 5% van het perceel mag verhard worden met uitzondering van verhardingen voor opritten en 
toegangen tot de woning en garage. 
- Max 50% van de voortuin mag verhard worden in functie van toegangen en parkeren. De overige 50% van 
de voortuin dient als groene ruimte ingericht te worden. 
- Verhardingen dienen zoveel mogelijk uitgevoerd te worden in waterdoorlatende materialen. Bij het gebruik 
van niet waterdoorlatende materialen dient het hemelwater dat op deze verharding valt af te vloeien naar 
een aanpalende groenstrook op eigen terrein. Grasdals worden gezien als waterdoorlatende verharding en 
niet als groene ruimte. 
Voorwaarden m.b.t. het advies betreffende de watertoets: 
-Hemelwaterverordening. De watertoets met bepaling van de watermaatregelen zal worden opgemaakt bij 
de omgevingsaanvraag en de beoordeling van de bouwplannen. Alleszins zal nadruk gelegd worden op 
ruimte voor water, recuperatie en infiltratie van hemelwater en richtlijnen inzake waterveilig bouwen/bouwen 
in effectief overstromingsgevoelig gebied. 
-In de definitieve aanvraag moet rekening gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
°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 
-Milieubeoordeling bouwkundige aspecten 
°Ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen 
bij voorkeur aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende 
funderingslaag om maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken. 
°Verdroging: Bij droogzuiging van bouwputten mag het onttrekken van grondwater geen groenschade 
veroorzaken. Als er een beek is moet het opgepompte water daarin geloosd worden. 
°Duurzaamheid: Rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen, duurzame materiaalkeuzes, 
hemelwaterrecuperatie, duurzaam waterverbruik, overstromingsveilig wonen ed moeten weloverwogen 
toegepast worden bij het project. 
-In de definitieve aanvraag moet rekening gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
°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.  

buurtwegen 

29. Gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 150 - Autonome procedure - Heihoefke 3, 5 en ZN - 
Bekendmaking organisatie openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert een openbaar onderzoek voor de gedeeltelijke 
afschaffing van buurtweg nr. 150 op de percelen Heihoefke 3 en ZN, Brecht, 4de afdeling, sectie D, 
Nrs.675/b & 678/l, en Heihoefke 5, Brecht, 4de afdeling, sectie D, Nr.674/d.  
Artikel 2 
Het dossier en eventuele ingediende bezwaarschriften zullen binnen de 60 dagen na het einde van het 
openbaar onderzoek ter definitieve vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 
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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 dinsdag 20 oktober 2020 tot en met donderdag 29 oktober 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren in opdracht van Gemeente Brecht te Brecht, Krekelbergstraat - 
aanbrengen wegmarkeringen – parkeerverbod – eenrichtingsverkeer 
- De aanvrager om op woensdag 28 oktober 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Dorpsstraat 103: plaatsen van vrachtwagen op fiets- en voetpad voor levering meubels 
- De aanvrager om tussen donderdag 29 oktober 2020 en vrijdag 6 november 2020 ( 1 à 2 werkdagen in 
deze periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa 
Hidrorio te Brecht, Lessiusstraat thv huisnr. 10 – RWA en DWA koppelen en aansluiten 
- De aanvrager om van vrijdag 23 oktober 2020 tot en met maandag 26 oktober 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Cambeenbos laan D t.h.v. huisnr. 2A: plaatsen van 
container in de berm en deels op de rijbaan 
- De aanvrager om op dinsdag 3 november 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Brugstraat t.h.v. huisnr. 111A – parkeerverbod voor verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om van 28 oktober 2020 tot en met 13 november 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Vlaamse waterweg te Brecht, Jaagpad t.h.v. 
Chap-yt – afsluiten jaagpad voor asfalteringswerken 
- De aanvrager om op maandag 2 november 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van te Brecht, Hogebaan (t.h.v. woning Brugstraat 115) – parkeerverbod 
- De aanvrager om van 1 november 2020 tot en met 20 december 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Gemeenteplaats t.h.v. huisnr. 12 – parkeerverbod 
voor container inzake verbouwingen 
- De aanvrager om op maandag 9 november 2020 en dinsdag 10 november 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van gemeente Brecht te Brecht, Baan op Sas 2: 
afsluiten rijbaan voor snoeiwerken 
- De aanvrager om op maandag 9 november 2020 en dinsdag 10 november 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van gemeente Brecht te Brecht, park de 
Leeuwerik, Zandblok: parkeerverbod voor snoeiwerken 

lokale economie en landbouw 

31. Aanvraag standplaats kerkhof Sint-job-In-'t-Goor - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating, onder voorbehoud van verstrenging van de 
coronamaatregelen, aan Rudi Van Looveren om een standplaats in te nemen aan de begraafplaats van Sint-
Job-in-'t-Goor op zaterdag 31/10/2020 t.e.m. zondag 01/11/2020, voor de verkoop van bloemen . 
Artikel 2 
Alle nodige voorzorgsmaatregelen, opgelegd in de richtlijnen voor de organisatie van ambulante handel, ter 
voorkoming van verdere verspreiding van het COVID-19 virus dienen strikt nageleefd te worden m.n. het 
voorzien van handgel voor zowel klanten als personeel, mondmasker dragen, afstandsregels respecteren, 
electronisch betalen stimuleren, éénrichtingsverkeer invoeren aan het kraam, de nodige markeringen 
aanbrengen.  
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de consulente lokale economie, de financiële dienst en 
aan de aanvrager. 

32. Nota communicatiecampagne - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de nota rond de insteek van de communicatiecampagne 
goed. 
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Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen voorziet het budget van 50.000 euro voor 2021 en telkens 
25.000 euro voor 2022 en 2023. 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om een rondvraag te organiseren bij de lokale 
ondernemers om mogelijke kandidaten te zoeken voor de uitwerking van de campagne met respect voor de 
regels van een correcte prijsvraag.  
Artikel 4  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de communicatiedienst, financiële dienst, dienst vrije 
tijd en aankoopdienst. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

33. Aanstelling notaris De Sadeleer - Akte grondoverdracht - Scheepvaartlaan 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen stelt notaris De Sadeleer aan om de akte te verlijden in het 
dossier 'Overdracht deel perceel Mieke Goossens kadastraal gekend onder afdeling 1 sectie M61b4. 
Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan notaris De Sadeleer. 

34. Aankoop speculaas 'Sinterklaas' voor scholen en personeel gemeente en OCMW - 
Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de offerte van Bakkerij Wouters, 
Brugstraat 208, 2960 Brecht voor 2 figuurtjes van 20 cm, zijnde 300 gram, met echte boter en verpakt in een 
Sint zakje met rood lint en ingrediënten erop vermeld. 
De 920 zakjes speculaas kunnen worden aangekocht voor een totaal van 2 070,00 euro, incl. 
btw.  Verpakking en transport zijn inbegrepen in deze prijs. 
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

35. Aankoop kantoormeubilair voor de inrichting van de bovenverdieping van het sociaal huis - 
Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte voor de aankoop van bureaumateriaal voor de 
bovenverdieping van het sociaal huis goed voor een bedrag van 7 976,56 euro (incl. btw) bij Pami. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte voor de aankoop van roldeurkasten en 
bureaustoelen voor de bovenverdieping van het sociaal huis goed voor een bedrag van 4 460,06 euro (incl. 
btw) bij burodiscount. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het secretariaat en de financiële dienst. 

ICT 

36. Aankoop biobox voor burgerzaken St-Job-in-'t-Goor - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte met referentie JG/CS010999 van Cipal 
Schaubroeck voor de aankoop van een biobox goed voor een bedrag van 5377,78 incl. btw 
En de jaarlijkse support kost van 508,2 euro incl. btw voor een periode van 5 jaar  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de informaticadienst, dienst burgerzaken en de 
financiële dienst 
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37. Aankoop laptops voor thuiswerk in functie van Coronavirus - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aankoop van 10 extra laptops met support goed voor 
een bedrag van 11 966,17 euro (incl. btw). 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de financiële dienst en de ICT dienst. 

personeel 

38. Aanvaarding/niet aanvaarding van kandidaturen voor de functie van arbeider GC/bode (E1-3) 

39. Aanstelling tijdelijke contractuele arbeider-schoonmaak i.v.v. afwezigheid van 
schoonmaaksters 

40. Aanstelling tijdelijke contractuele arbeider-schoonmaak i.v.v. afwezigheid van 
schoonmaaksters 

41. Arbeidsongeval dd. 30 juni 2020 - Beslissing genezing 

42. Tuchtonderzoek - tuchtdossier - Beraadslaging 

43. 1 VE tijdelijke contractuele functie van administratieve medewerker ruimtelijke ontwikkeling 
(C1-3) 

FINANCIËN 

44. 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 516654,67 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

45. Tijdelijke vrijstelling van betaling voor concessieovereenkomsten ten gevolge van COVID-19 - 
november 2020 tot en met april 2021 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen stelt de concessionarissen van sporthal De Ring en OC 't 
Centrum vrij van betaling van de concessievergoedingen bepaald in de respectieve overeenkomsten ten 
gevolge van COVID-19, voor de maanden november 2020 tot en met april 2021. 
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de concessionarissen, de dienst vrije tijd en de financiële dienst. 

46. Tijdelijke vrijstelling van betaling voor concessieovereenkomst Goorhof ten gevolge van 
COVID-19 - november tot en met april 2021 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen stelt de concessionaris van het Goorhof vrij van betaling van 
de concessievergoedingen bepaald in de overeenkomst ten gevolge van COVID-19, voor de maanden 
november 2020 tot en met april 2021. 
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de concessionaris, de dienst vrije tijd en de financiële dienst. 
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MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

47. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters P.E. 

burgerlijke stand 

48. Concessie begraafplaatsen J.L.W.  - Besluit 

49. Verlenging concessie begraafplaatsen V.A - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

50. Uitzondering retributies infrastructuur jeugd/sport/cultuur - Clara Fey OC 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om een uitzondering toe te staan op het 
retributiereglement sport- en cultuurinfrastructuur en het tarief voor erkende verenigingen en stichtingen toe 
te wijzen aan Clara Fey. 
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

51. Verslag Sportraad van 28/09/2020 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag en de uitgebrachte adviezen van 
de Sportraad van 28/09/2020. 

erfgoed 

52. Archeologienota ID 16377 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester neemt akte van de archeologienota met identificatienummer 16377 
en onderwerp Vooronderzoek Brecht Lege Heideweg 21A. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst erfgoed voor verdere verwerking. 

WELZIJN 

53. Projecten in het Zuiden - subsidies 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de subsidieaanvragen, conform het 
reglement 'ontwikkelingssamenwerking', en besluit over te gaan tot betaling van de 9 projecten. Elk project 
ontvangt 2.650 euro.  
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van het bestuur van de GROS van 
12 oktober 2020.  
Artikel 3 
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan dienst welzijn en de dienst financiën. 
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54. Verslag Lokaal Overleg Kinderopvang 12 oktober 2020 - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van het lokaal overleg 
kinderopvang van 12 oktober 2020. 
Artikel 2 
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de dienst welzijn. 

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL 

55. GBS - vacantverklaring van lestijden in wervingsambt binnen de gemeentelijke basisschool 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend om in de gemeentelijke basisschool de volgende ambten en lestijden vacant te 
verklaren in wervingsambt. De vaste benoeming wordt vastgesteld vanaf 1 januari 2020: 
- 32/24 lestijden in het ambt van onderwijzer 
- 16/36 lestijden in het ambt van administratieve medewerker 
- 16/24 lestijden in het ambt van leermeester Katholieke godsdienst 
- 6/24 lestijden in het ambt van leermeester niet confessionele zedenleer 
-18/24 lestijden in het ambt van leermeester Islamitische godsdienst 
Artikel 2 
De kandidaturen moeten aangetekend of tegen ontvangstbewijs - zoals vermeld in het arbeidsreglement - bij 
het college van burgemeester en schepenen van Brecht ingediend worden vóór 11 december 2020 samen 
met de volgende documenten: 
- curriculum Vitae 
- een uittreksel van de geboorteakte; 
- een afschrift van het vereiste diploma 
- een uittreksel van het strafregister model 596.2 van maximaal 3 maanden oud 
- een nationaliteitsbewijs (Belg zijn of onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie)  
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de scholengemeenschap. 
  
  
 
 
  
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


