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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 27 oktober 2020 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Plastipak: Graag hadden we 2 stemhokjes en stembussen (die verzegeld kunnen worden) gehuurd voor de 
aankomende sociale verkiezingen die we organiseren op 19 november. De verkiezingen starten al om 5u30 
dus de stemhokjes en – bussen zouden al op woensdag 18 november geleverd moeten worden. Kunnen we 
hiervoor een beroep doen op jullie? Standpunt: akkoord. Ze moeten niet betalen als ze het materiaal zelf 
komen ophalen en terugbrengen.  
- GBS De Sleutelbloem (directie): graag had GBS Brecht voor zijn drie vestigingsplaatsen een aantal 
damesfietsen gehad uit de reserve van gevonden fietsen van de gemeente Brecht. Dit om uitstappen mee te 
begeleiden en verkeerslessen te geven en ook de VerkeersEducatieve Route mee te begeleiden. Concreet 
zou het gaan om 7 deftige damesfietsen, deze zouden uit de stock van verloren fietsen in het 
gemeentemagazijn komen. Standpunt: geen probleem. Nakijken of we zeven fietsen hebben in de 
stock. De fietsen worden uitsluitend gebruikt voor doeleinden die met de school te maken hebben.  
- L. Aerts: Klavertje 3 vroeg 2 lage containers om grot af te breken. Worden week 26 oktober 2020 al 
geleverd (zie bijlage). standpunt: Ok, bekrachtiging. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

projecten 

3. Verkaveling Kapelakker (VMSW) - Werfverslag 18 d.d. 21 oktober 2020 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van werfverslag 18 van 21 oktober 2020 met 
betrekking tot de weg- en rioleringswerken voor de verkaveling "Kapelakker". 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen - milieu 

4. Milieumisdrijf - Schending van het natuurdecreet - Sint Jobbaan zn - proces verbaal - 
Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het proces - verbaal opgesteld door 
Agentschap voor Natuur en Bos voor de schending van het natuurdecreet te Sint Jobbaan zn, 3 percelen 
kadastraal gekend onder Afd. 2 Sectie K 291 f, Afd. 2 K 294 k, Afd. 2 L 1 C. 

 

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen van dinsdag 3 november 2020 
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vergunningsregister 

5. GC2016/47 - Vergunningenregister - Schotensteenweg 210 - Opname in het 
vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De woning zoals ze voorkomt op het fiche met schattingsinformatie van 1953 gelegen te Schotensteenweg 
210 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 9 X2) wordt in het vergunningenregister opgenomen als 
geacht vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan Agentschap Ruimte Vlaanderen. 
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 

6. OMV2020/149 - Omgevingsvergunning - Henxbroek 12A - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het slopen van bestaande stallen, het 
bouwen van een nieuwe landbouwloods, de aanleg van verhardingen en de exploitatie van een 
varkensbedrijf in Henxbroek 12A te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie B 73 H en (afd. 4) sectie B 73 K, 
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. Het advies en d e voorwaarden worden als volgt 
samengevat: Onder verwijzing naar artikel 1.2.1 van de gecodificeerde decreten betreffende het integraal 
waterbeleid van 30/11/2018 werd voor deze aanvraag tot een omgevingsvergunning onderzocht of er een 
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schadelijk effect op de grondwaterhuishouding wordt veroorzaakt.  In voorliggende aanvraag wordt rubriek 
53.8.1°b) aangevraagd voor een debiet van 2500 m³/j en 10 m³/d uit een bestaande boorput van 133 m tot 
einde van de basisvergunning (19/05/2031). Deze winning onttrekt water uit het Zand van Berchem (HCOV 
0254) en uit grondwaterlichaam CKS_0200_GWL_2. Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen 
en het hiervoor verantwoorde debiet kan voor de aangevraagde winning een debiet van 2450 m³/jaar tot 
19/05/2031 aanvaard worden. Het debiet werd aangepast aan de maximale behoefte. Bij dit debiet wordt 
verwacht dat de capaciteit van deze watervoerende laag door deze winning niet in het gedrang komt. Gelet 
op hoger vermelde wordt DEELS GUNSTIG advies uitgebracht voor een grondwaterwinning ingedeeld onder 
rubriek 53.8.1°b) die gelegen is in de Henxbroek 12A te Brecht met volgende kenmerken:  
beschrijving winning: een bestaande boorput van 133 m; geadviseerd debiet: maximum 2450 m³/j en 10 m³/d 
; watervoerende laag: het Zand van Berchem (HCOV 0254); grondwaterlichaam: CKS_0200_GWL_2 ; 
aanvaard gebruik: drinkwater dieren, huishoudelijk gebruik ; geadviseerde termijn: tot 19/05/2031 
en dit mits naleving van de algemene milieuvoorwaarden (titel II van het VLAREM, hoofdstuk 4.3), de 
sectorale milieuvoorwaarden (titel II van het VLAREM, hoofdstuk 5.53) en de bijzondere voorwaarden: Het 
opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.  
- 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. Het advies kan als volgt samengevat worden: Op basis van alle 
gegevens opgenomen of verkregen in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag, geven wij gunstig 
advies, en kan de vergunning worden verleend voor de verandering van de exploitatie van de inrichting 
gelegen te Henxbroek 12A (afdeling 4, sectie B, perceelnr.: 73H), voor een termijn die aanvangt op datum van 
het besluit en eindigt op 19.05.2031; mits naleving van de algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden.  
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Brandweer dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. Zie advies Brandweer, samengevat: De hulpverleningszone geeft een gunstig 
brandpreventieverslag mits naleving van volgende voorwaarde: De loods niet gebruikt wordt voor opslag van 
goederen en machines met een hogere brandbelasting dan is toegestaan voor een gebouw Klasse A.  
- 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: 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van 20.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (woning: put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-spoelingen 
gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan beregening)  /  (bedrijfsgebouwen; put, 
pomp en aftappunten voor bedrijfstoepassingen, drinkwater voor dieren, dienstkraan voor kuiswater, 
buitenkraantje etc) met een noodoverloop naar een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik 
van het opgevangen regenwater mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 18 m2 en inhoud van 7000 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.  
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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.  
-Maatregel tegen mogelijke waterverontreiniging:  
• 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. 
-OPPERVLAKTEWATER: Bronbemaling en droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van 
de werken een droogzuiging noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1).  
Ingezet moet worden op retourbemaling, d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer of via een infiltratiesysteem.  
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste alternatief lozing op de openbare 
riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de 
riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.)  
De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
Een deel van het water dient voor recuperatie en nuttige toepassing bij de bouwwerkzaamheden op de werf 
gestockeerd te worden. Bij droogte moet het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor 
hergebruik. Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht 
afvoer in de riolering of beek. Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de 
milieuwetgeving. De exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 
omgevingsdecreet). 
-NATUUR: Bij het werken aan (oude) constructies, sloopwerken of het kappen van bomen dient men na te 
gaan vóór de werken beginnen of vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang 
komen, dient u contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos. 
-BOUWKUNDIGE ASPECTEN: Duurzaamheid, rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen, 
hernieuwbare energie, duurzame materiaalkeuzes, groendaken, hemelwaterrecuperatie, duurzaam 
waterverbruik en waterveilig wonen worden weloverwogen toegepast bij het project.   
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Algemene opmerking: Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen 
door optische rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder 
die voldoet aan de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de 
derde generatie dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp 
geluidssignaal, dat niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum 
gegarandeerde levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme 
door BELAC of door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van 
de "European co-operation for Accreditation –EA” 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige (aanwezig in dossier cfr. VLAREMA: Artikel 4.3.3.). 
De aanbevelingen en adviezen van dit SOP worden geacht nageleefd te worden, en opgevolgd te worden 
door de deskundige 
meer info:  
https://www.ovam.be/selectief-slopen-sloopopvolging  
https://www.ovam.be/asbest-en-sloop 
https://www.vlaanderen.be/sloopopvolgingsplan  



5 

- Indien van toepassing: alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin 
Elisabethlei 38, 2300 Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle 
elektriciteit- en gasmeters werden verwijderd. 
-Bescherming nesten en rustplaatsen: algemene maatregel: Ongeacht de gemeentelijk afwijking wordt 
toegekend in onderhavig besluit zijn alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen 
beschermd in het Vlaamse Gewest op basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. De bescherming heeft 
onder meer betrekking op de nesten van deze vogelsoorten (art 14 Soortenbesluit). Bij het uitvoeren van 
werken in de periode 1 maart tot 1 juli moet men er zich - vóór men overgaat tot de uitvoering van de werken 
- van vergewissen dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of vernield 
worden. => Bij het werken aan (oude) constructies 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 ANB. 
- 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.   
  
Milieuvoorwaarden  
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van Vlarem dienen te worden nageleefd 
  
A. Algemeen 
Omschrijving Deel Artikels   

Algemeen Hfst. 4.1 Afd. 4.1.1 t/m 4.1.12 Art. 4.1.0.1 - Art. 4.1.12.5   

Oppervlaktewater Hfst. 4.2 Afd. 4.2.1 t/m 4.2.8 Art. 4.2.1.1 - Art. 4.2.8.3.1   

Bodem en grondwater Hfst. 4.3 Afd. 4.3.1 t/m 4.3.3 Art. 4.3.1.1 - Art. 4.3.3.1 

Lucht Hfst. 4.4 Afd. 4.4.1 t/m 4.4.8 Art. 4.4.1.1 - Art. 4.4.8.4 

Geluid Hfst. 4.5 Afd. 4.5.1 t/m 4.5.7 Art. 4.5.1.1 - Art. 4.5.7.1.5 

Licht Hfst. 4.6 Art. 4.6.0.1 - Art. 4.6.0.4 

Asbest Hfst. 4.7 Art. 4.7.0.1 - Art. 4.7.0.3 

  
B. Sectoraal  
Omschrijving Deel Artikels 

Brandstoffen en brandbare 
vloeistoffen – 
Brandstofverdeelinstallaties 
voor motorvoertuigen 

Afd. 5.6.2 Art. 5.6.2.1.1 – Art. 5.6.2.1.6 
Art. 5.6.2.2.1 – Art. 5.6.2.2.2 

Toepassingsgebied Afd. 5.9.1 Art. 5.9.1.1 

Beperking van 
ammoniakemissie 

Afd. 5.9.2 Art. 5.9.2.1 – Art. 5.9.2.4 

Ligging van varkensstallen Afd. 5.9.4 Art. 5.9.4.1 – Art. 5.9.4.6 

Ligging van stalllen ander dan 
varkens- en pluimveestallen 

Afd. 5.9.6 Art. 5.9.6.1 

Controle-inrichtingen Afd. 5.9.7 Art. 5.9.7.1 

Beperking van milieuhinder Afd. 5.9.8 Art. 5.9.8.1 – Art. 5.9.8.5 

Toezicht Afd. 5.9.9 Art. 5.9.9.1 – Art. 

Garages, parkeerplaatsen en 
herstellingswerkplaatsen voor 
motorvoertuigen 

Hfst. 5.15 Art. 5.15.0.1 - Art. 5.15.0.11 

Gemeenschappeljike 
bepalingen 

Afd. 5.17.1 Art. 5.17.1.1 - Art. 5.17.1.21 
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Gevaarlijke vaste stoffen 
en  vloeistoffen Algemene 
bepalingen 

Afd. 5.17.4 Art. 5.17.4.1.1 – Art. 5.17.4.1.20 

Opslag van gevaarlijke 
vloeistoffen in ondergrondse 
houders 

Subafd. 5.17.4.2 Art. 5.17.4.2.1 – Art. 5.17.4.2.13 

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

Winning van grondwater Hfst. 5.53 Art. 5.53.1.1 - Art. 5.53.6.4.5 

 
Opmerking:  
De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen worden teruggevonden in Vlarem II. Deze 
zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de 
meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde 
tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Vlaamse Navigator Milieuwetgeving van LNE, via onderstaande 
link: https://navigator.emis.vito.be.  
  
C. Bijzondere voorwaarde(n) 
- Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige 
toepassingen; 
- Toekomstige optimalisatie en verduurzaming van de waterhuishouding op het bedrijf door het inzetten op 
hemelwaterrecuperatie voor laagwaardige toepassingen. 
- In toepassing van artikel 5.53.2.2 van Vlarem II dient er geen rechte, onvervormbare peilbuis voorzien te 
worden in het boorgat van de grondwaterwinning, op voorwaarde dat de exploitant voor het meten van het 
grondwaterpeil zelf een peillint ter beschikking houdt van de toezichthoudende overheid. 
 
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor een termijn die aanvangt op datum van het besluit en eindigt 
op 19/05/2031. 

7. OMV2020/213 - Omgevingsvergunning - Jos Nuytsdreef zn - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een woning in Jos 
Nuytsdreef zn te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 19 H9, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
-Om het groene karakter van de omgeving te garanderen dient er een heraanplant te gebeuren met 3 
streekeigen hoogstambomen met plantmaat 16/18. 
-De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid, van het Bosdecreet en onder 
de voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde compensatieformulier met kenmerk: 20-
218979. 
-De te ontbossen oppervlakte bedraagt 1168m². Deze oppervlakte valt niet meer onder het 
toepassingsgebied van het Bosdecreet. 
-De resterende bosoppervlakte 280m² moet ALS BOS behouden blijven. Bijkomende kappingen in 
deze zone kunnen maar uitgevoerd worden mits machtiging door het Agentschap voor Natuur en 
Bos. Het is evenmin toegelaten in deze zone constructies op te richten of ingrijpende wijzigingen van 
de bodem, de strooisel-, kruid- of boomlaag uit te voeren. 
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 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.  
Naleving wettelijke voorwaarden inzake bouwafstanden en afsluitingen nabij waterlopen hetzij :  
-vrijwaren 2m erfdienstbaarheidszone voor onderhouds- en ruimingswerken vanaf kruin van de gracht  
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-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 6,03 m2 en inhoud van 3.769 liter. Deze installatie maakt het insijpelen van 
het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Waterlopenkaart: De erfdienstbare strook langs geklasseerde waterlopen en publieke grachten voor 
ruimingswerken moet gerespecteerd worden. Dit impliceert het vrijhouden van een zone van minimaal 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. 
-De overwelving van de baangracht wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de geldende 
gemeentelijke verordening inzake het overwelven van baangrachten en/of conform het advies van de 
Afdeling Wegen en Verkeer, Wegendienst en/of rioolbeheerder Pidpa. 
-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). 
-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. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van de 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. 
- 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. 
-Het vellen en ruimen kunnen het hele jaar gebeuren. Er wordt geen schoontijd opgelegd. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  

8. OMV2020/278 - Omgevingsvergunning - Tilburgbaan 113 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het kappen van bomen met ontbossing, 
het overwelven van een baangracht en het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met carport in  te 
Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 54 E en (afd. 1) sectie M 54/2 E, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden:  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Dienst Wegen dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies: De wegendienst heeft geen bezwaar tegen de overwelving en daarbij 
horende inbuizing indien alle voorwaarden worden nageleefd. Om hier aan te voldoen dient de op plan 
getekende overwelving een halve meter smaller opgetrokken te worden. 
Er dient rekening gehouden te worden met volgende voorwaarden: 
- De overwelving moet in het verlengde van de oprit worden aangelegd. 
- De overwelving mag maximaal 5m breed zijn. 
- Er is maximaal één overwelving per perceel toegestaan. 
- Links en rechts van de overwelving moeten kopmuren worden opgetrokken die boven het maaiveld 
uitkomen. 
- De inbuizing moet Ø400 zijn. 
- Voor de overwelving van baangrachten voor opritten e.d. is de vergunninghouder of zijn rechtsverkrijger te 
allen tijde verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving, de bijhorende kopmuren en 
de inbuizing. 
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Het college treedt dit advies bij en maakt het zich eigen. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies: Het perceel is gelegen in woongebied en heeft een oppervlakte van 1.481 
m². In de eerste zone, (tot aan de 50 m grens t.o.v. de rooilijn), kunnen de bomen gerooid worden. 
Door de inplanting van de woning en terras, oprit, putten, is het onmogelijk om bomen te behouden  in deze 
zone. Het achterste gedeelte van het perceel, (achter de 50 m grens t.o.v. de rooilijn) dient het bos (oppvl. 
832 m²) behouden te blijven. 
Het college treedt dit advies bij en maakt het zich eigen.  
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: naleving van de volgende voorwaarde(n): 
- Het goedgekeurde boscompensatievoorstel met inbegrip van haar voorwaarde(n) op het gebied van 
compenserende maatregelen dient integraal deel uit te maken van de omgevingsvergunning. De 
vergunningverlenende overheid kan de vergunning slechts toekennen mits naleving van deze voorwaarden. 
Onderstaande direct werkende normen zijn hierbij van toepassing: 
- Artikel 90bis Bosdecreet van 13.06.1990 
- Artikel 2 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van 
ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing van 16.02.2001 
Volgende voorwaarden moeten letterlijk in de vergunningsvoorwaarden van de omgevingsvergunning 
worden opgenomen: 
- De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid, van het Bosdecreet en onder de 
voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde compensatieformulier met kenmerk: 20-215141. 
- De te ontbossen oppervlakte bedraagt 741 m². Deze oppervlakte valt niet meer onder het 
toepassingsgebied van het Bosdecreet. 
- De resterende bosoppervlakte 832 m² moet ALS BOS behouden blijven. Bijkomende kappingen in deze 
zone kunnen maar uitgevoerd worden mits machtiging door het Agentschap voor Natuur en Bos. Het is 
evenmin toegelaten in deze zone constructies op te richten of ingrijpende wijzigingen van de bodem, de 
strooisel-, kruid- of boomlaag uit te voeren. 
- De bosbehoudsbijdrage van € 4068.09 dient binnen de 4 maanden, vanaf de datum waarop gebruik mag 
gemaakt worden van deze vergunning, gestort te worden. Het overschrijvingsformulier voor het vereffenen 
van de bosbehoudsbijdrage zal rechtstreeks door ons Agentschap worden overgemaakt 
aan de aanvrager van zodra de vergunning van kracht wordt. 
- Algemeen Soortenbesluit:  Alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen zijn beschermd 
in het Vlaamse Gewest op basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. De bescherming heeft onder meer 
betrekking op de nesten van de vogels en de rustplaatsen van de vleermuizen (artikel 14 van het 
Soortenbesluit). Bij het uitvoeren van werken in de periode van 1 maart tot 1 juli moet men er zich – vóór 
men overgaat tot de uitvoering van de werken – van vergewissen dat geen nesten van beschermde 
vogelsoorten beschadigd, weggenomen of vernield worden. Bij het werken aan (oude) constructies of het 
kappen van bomen dient men na te gaan vóór de werken beginnen of er vleermuizen aanwezig zijn. Als 
nesten of rustplaatsen in het gedrang komen dient de aanvrager contact op te nemen met het Agentschap 
voor Natuur en Bos via het algemeen e-mailadres van AVES 
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 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. 
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-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 4,04 m2 en inhoud van 2525 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. 
-De overwelving van de baangracht wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de geldende 
gemeentelijke verordening inzake het overwelven van baangrachten en/of conform het advies van de 
Afdeling Wegen en Verkeer, Wegendienst en/of rioolbeheerder Pidpa. 
-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. 
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- 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.  
- Er mag niet geveld of geruimd worden tijdens de standaard schoontijd van 1 april tot en met 30 juni.  
- Alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen zijn beschermd in het Vlaamse Gewest op 
basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. De bescherming heeft onder meer betrekking op de nesten 
van de vogels en de rustplaatsen van de vleermuizen (artikel 14 van het Soortenbesluit). Bij het uitvoeren 
van werken in de periode van 1 maart tot 1 juli moet men er zich – vóór men overgaat tot de uitvoering van 
de werken – van vergewissen dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of 
vernield worden. Bij het werken aan (oude) constructies of het kappen van bomen dient men na te gaan vóór 
de werken beginnen of er vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen dient 
de aanvrager contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos  
- 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. 

9. OMV2020/296 - Omgevingsvergunning - Framalaan 13 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het bouwen van dakkapellen op een 
bestaande woning en het rooien van een berk te Framalaan 13, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 2) 
sectie L 48 Y, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- 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 
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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. 

10. OMV2020/303 - Omgevingsvergunning - Hoogstraatsebaan 114 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een vrijstaande 
eengezinswoning in Hoogstraatsebaan 114 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie B 508 B, 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. 
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: 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat conform de richtlijnen: Een septische put is verplicht aan te leggen in het collectief te 
optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet hierop aangesloten worden.  
In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal gebied of collectief geoptimaliseerd 
buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in dat geval wordt aangeraden enkel het 
zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, het grijs water wordt dan rechtstreeks 
aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l / max. 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 
wandoppervlakte van 5m2 (min. 2,75m²) en inhoud van 2000 liter (min. 1717,5 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 
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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). 
-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).  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA” 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven.  
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  

11. OMV2020/325 - Omgevingsvergunning - Kruisbooglaan ZN (4) - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor bouwen van een vrijstaande 
eengezinswoning en een vrijstaande tuinberging in Kruisbooglaan ZN te Brecht, kadasternummer (afd. 5) 
sectie A 22 Y, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- Een tuinpad naar de tuinberging is eventueel nog mogelijk binnen de geldende verkavelingsvoorschriften, 
aangezien er nog max. 20,2m² besteed worden aan niet-strikt noodzakelijke verhardingen (wat afgerond 
overeenkomt met een tuinpad naar het bijgebouw van max. 80cm breed).  
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- De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen:  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Waterwetboek 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
-WATER: uit te voeren maatregelen: 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering bij bestaande woningen: Aangezien de 
betreffende bouwaanvraag zich situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op 
een zuiveringsinstallatie (centraal gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw 
reglementair te worden aangesloten op de bestaande riolering  
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat conform de richtlijnen: Een septische put is verplicht aan te leggen in het collectief te 
optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet hierop aangesloten worden.  
In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal gebied of collectief geoptimaliseerd 
buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in dat geval wordt aangeraden enkel het 
zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, het grijs water wordt dan rechtstreeks 
aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l / max. 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 
wandoppervlakte van 4m2 en inhoud van 2500 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. 
-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).   
- 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 
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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 
blijve  
- Alle eventuele 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.  

12. OMV2020/327 - Omgevingsvergunning - Tabakshoevedreef 13 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een vrijstaande 
eengezinswoning met aangebouwd bijgebouw en het voorzien van een bronbemaling te Tabakshoevedreef 
13 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 18 F4, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- Er dienen 5 streekeigen hoogstambomen aangeplant te worden met plantmaat 16/18.  
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
bijzondere voorwaarden: 
Bronbemaling, droogzuiging van bouwputten/werven en drainering: 
(Het is verboden een bronbemaling te exploiteren als die geheel of gedeeltelijk is gelegen in een 
beschermingszone van het type I of II van grondwaterwinningen, bestemd voor de openbare 
watervoorziening.) 
-De droogzuiging moet voldoen aan art 5.53.3.1 van vlarem II. 
-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. 
-Bij droogte moet het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik. 
-Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan lozing op de openbare riolering, met een verbod 
op lozing in de vuilwaterafvoer (DWA) indien gescheiden regenwaterafvoer (RWA) aanwezig, én maximaal 
tot 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 
-Het grondwater dat onttrokken wordt bij de draineringen alsook bij de bronbemalingen moet, in zoverre dit 
met toepassing van de beste beschikbare technieken mogelijk is, nuttig worden gebruikt. 
-Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht 
retourbemaling, afvoer naar de beek of riolering. 
-De exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet). 
-Groenschade:Schade ten aanzien van waardevolle bomen in de omgeving dient vermeden te worden. 
Indien mogelijk enkel droogzuiging buiten droogte en zomerperiode en/of toepassing van retourbemaling 
(vb druppelbevloeiing bomen, afvoer buiten onttrekkingszone). 
Langdurige droogzuiging tussen de groei (apri-nov) dient vermeden te worden. 
-Geluidsoverlast: 
-De nodige maatregelen dienen genomen te worden om hinder (geluid, trillingen, …) te voorkomen. De 
pomp moet aangepast zijn aan de best beschikbare technieken en het omgevingsgeluid. In woongebieden 
worden bij voorkeur uitsluitend geluidsarme pompen gebruikt. 
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 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
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-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 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). 
-Lozing bemalingswater: 
-Mogelijkheid dient gekeken te worden het bemalingswater rechtstreeks af te voeren naar de beek mits 
akkoord van de waterbeheerder (provincie, dienst integraal waterbeleid) en indien technisch onmogelijk 
uitsluitend de RWA-afvoer te gebruiken zodat het bemalingswater in geen geval afvalwaterstromen kan 
verdunnen en alzo de toestroom naar het zuiveringsstation verhogen. 
-Een deel van het water dient voor recuperatie en nuttige toepassing bij de bouwwerkzaamheden op de werf 
gestockeerd te worden. 
De stedenbouwkundige voorwaarden dienen nageleefd 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. 
- 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, 
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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. 

13. OMV2020/328 - Omgevingsvergunning - Braambeslaan 29 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het rooien van 2 grove dennen 
te Braambeslaan 29, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 50 H6, mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden: 
- Er dienen 2 streekeigen hoogstambomen aangeplant te worden met plantmaat 16/18.  
- Er mag niet geveld of geruimd worden tijdens de standaard schoontijd van 1 april tot en met 30 juni. 
- 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.  
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

14. OMV2020/337 - Omgevingsvergunning - Hogeheidelaan 1 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor kappen van 2 bomen in Hogeheidelaan 
1 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 74 V4, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
De groendienst legt een heraanplant op van 2 streekeigen hoogstambomen met plantmaat 16/18. 
(dwz een stamomtrek van 16 tot 18 cm gemeten op 1 m boven de grond. 
Een heraanplant van laagstammige fruitbomen zoals voorgesteld door de aanvrager is dus niet toegelaten.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de 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. 
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15. OMV2020/335 - Omgevingsvergunning - Dennenlaan ZN - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor Bouwen van een eengezinswoning in 
Dennenlaan ZN te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 65 A14 aan VILLA VERDE INVESTMENT 
BVBA gevestigd te Pallieterlaan 13 te 2960 Brecht. 

16. OMV2020/302 - Omgevingsvergunning - Schotensteenweg 210 - Deels goedkeuring, deels 
weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor het bouwen van een scheidingsmuur 
in Schotensteenweg 210 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 9 M3. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een bijgebouw 
in Schotensteenweg 210 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 9 M3, mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden: 
De voorwaarden opgenomen in het advies van het 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. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

17. OMV2020/407 - Omgevingsvergunning - Legeheideweg ZN - Advies aan deputatie - 
voorwaardelijk gunstig 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft positief advies voor het overwelven van een baangracht 
in Legeheideweg ZN te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie E 278 W, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Dienst Wegen dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
- In het midden van de overwelving dient een inspectieput voorzien te worden, dus op een afstand van 
ongeveer 11 meter.  
- De aanvrager blijft ter alle tijden verantwoordelijk voor onderhoud en of herstellingen aan de vergunde 
constructie.  
- Er moet ook een kopmuur aan het begin en einde van de overwelving gemetst of gestort worden, dit tot 
een 25cm boven het maaiveld.  
- De technische uitvoering dient zodanig te gebeuren dat de waterafvoerende functie van de baangracht niet 
verstoord wordt 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
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- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

18. OMV2020/266 - Omgevingsvergunning - Oostmalsebaan 72A - Aktename besluit deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie d.d. 22 oktober 
2020 voor de bijstelling van de milieuvoorwaarden na GPBV-evaluatie in Oostmalsebaan 72A 2960 Brecht te 
Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 390 F met aanvrager IGEAN-milieu en veiligheid gevestigd te 
Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem. 

19. OMV2020/401 - Omgevingsvergunning - Stappelheide, Militair terrein - Aktename besluit 
Vlaamse Overheid 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de Vlaamse Overheid van 
12/10/2020 aangaande de omgevingsvergunning voor de verandering van een drinkwaterwinning met 
inrichtingsnummer 20200625-0059, gelegen langsheen Kampweg zn te 2990 Wuustwezel en 2960 Brecht, 
kadastraal gekend als Brecht 3 Afd. sectie C perceel 786D, Brecht 3 Afd. sectie C perceel 786C, 
Wuustwezel 1 Afd. sectie D perceel 490 S, Wuustwezel 1 Afd. sectie D 506 A. 

20. OMV2019/222 - Omgevingsvergunning - Berkenlaan 1 - Aktename verzaking 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de verzaking van de afgeleverde 
omgevingsvergunning dd 17/9/2019 (omv2019/222) voor het verbouwen en uitbreiden van een woning, 
afbreken van een tuinhuis en uitbreiden van een bestaand bijgebouw op een perceel gelegen te Berkenlaan 
1, 2960 Brecht, kadastraal bekend als afdeling 5 sectie A nr. 2V25 die werd afgeleverd. 
Artikel 2 
Afschrift wordt bezorgd aan de dienst omgeving en aan de financiële dienst ivm terugbetaling van de 
betaalde borgen. 

21. OMV2020/253 - Omgevingsvergunning - Krekelbergstraat 30 - Administratieve rechtzetting 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een administratieve rechtzetting gedaan om de correcte exploitantengegevens in het dossier 
OMV2020/253 te vermelden. 
Inhoudelijk blijft de collegebeslissing van 20 oktober 2020 ongewijzigd. 
Artikel 2 
De dienst omgeving bezorgt beslissingsdocumenten met de correcte exploitantengegevens aan de 
aanvragers en de betreffende adviesinstanties. 

22. OMV2020/314 - Omgevingsvergunning - Oostmalsebaan 72A - Uitnodiging POVC 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging op de Provinciale 
Omgevingsvergunningscommissie d.d. 3 november 2020 inzake de omgevingsvergunningsaanvraag van 
IGEAN-milieu en veiligheid gevestigd te Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem voor inrichting voor 
afvalverwerking: verandering door uitbreiding in Oostmalsebaan 72A 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 4) 
sectie D 390 F 
Artikel 2 
Het bestuur beslist om zich niet te laten vertegenwoordigen op de zitting. 
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omgevingsvergunningen voor verkavelen 

23. OMVV 2020/12 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Schotensteenweg 135 en 137 - 
Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden voor wijzigen van de perceelsgrenzen in Schotensteenweg 135 en 137 te Brecht, kadasternummer 
(afd. 1) sectie M 48 C4, (afd. 1) sectie M 48 B4 en (afd. 1) sectie M 48, 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.  
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 Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen: 
Waterrichtlijnen, 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: 
-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). 
-Bouwkundige aspecten: Duurzaamheid, rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen, hernieuwbare 
energie, duurzame materiaalkeuzes, evtl. groendaken, hemelwaterrecuperatie, duurzaam waterverbruik en 
waterveilig wonen dienen weloverwogen toegepast te worden bij de bouwprojecten. 
Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de verkavelingsvergunning en aan de verkaveling gehechte 
bouwvoorschriften. 
- de verkavelingsvoorschriften van verkaveling VV1992/7 zijn van toepassing 
- de voorschriften die gelden in woonparkgebied dienen strikt nageleefd te worden 
- bij de inplanting van de nieuwe woningen op loten 9 en 10 dient er rekening mee gehouden worden dat het 
bestaande groen zoveel mogelijk behouden wordt. 
- 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 
- 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 
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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. 
- 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.  
- Het kappen van bomen op de loten i.f.v. bebouwing dient opgenomen te worden in de stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag voor de bebouwing. 
- 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. 

24. OMVV2019/28 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Heiken 81 - Afleveren attest 

Besluit 
Artikel 1 
Aan notariaat Verlinden, Sint-Lenaartsesteenweg 53, 2310 Rijkevorsel, 2960 Brecht wordt een attest 
afgeleverd waarin het college van burgemeester en schepenen verklaart dat de verkavelaar m.b.t. de 
verkaveling gelegen te Heiken 81  te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie A 10 H waarvoor vergunning 
werd verleend op 28/4/2020 met kenmerk omgevingsloket OMV_2019101926 en gemeentelijk 
dossiernummer OMVV2019/28 aan alle in de verkavelingsvergunning opgelegde voorwaarden heeft voldaan 
en dat de percelen welke van deze verkaveling deel uitmaken als bouwgrond mogen verkocht worden. 

25. OMVV2020/3 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - De Renlaan - Afleveren attest 

Besluit 
Artikel 1 
Aan notariaat De Sadeleer, Gasthuisstraat 27, 2960 Brecht wordt een attest afgeleverd waarin het college 
van burgemeester en schepenen verklaart dat de verkavelaar m.b.t. de verkaveling gelegen te De Renlaan 
zn te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 142 K5 waarvoor vergunning werd verleend op 23/6/2020 
aan Grovadi Comm.V gevestigd te Schotensteenweg 76A te 2960 Brecht met kenmerk 
omgevingsloket OMV_2020011372 en gemeentelijk dossiernummer OMVV2020/3 aan alle in de 
verkavelingsvergunning opgelegde voorwaarden heeft voldaan en dat de percelen welke van deze 
verkaveling deel uitmaken als bouwgrond mogen verkocht worden. 

omgevingsberoepen 

26. OMV2020/245 - Omgevingsvergunning - Cambeenboslaan B 17 - Aktename beroep en 
bevestiging standpunt 

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

27. Signalisatievergunningen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor het plaatsen van signalisatie op de 
openbare weg aan: 
- De aanvrager om van maandag 26 oktober 2020 tot en met vrijdag 13 november 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Handelslei t.h.v. huisnr 33 – inname fiets- en 
voetpad en deel van de rijbaan voor mobiele kraan en vrachtwagens inzake afbraak gebouw – 
parkeerverbod aan de overkant – verkeer wordt over parkeerstrook geleid 
- De aanvrager om tussen disndag 27 oktober 2020 en vrijdag 30 oktober 2020 (1 à 2 werkdagen in deze 
periode) (verlenging) 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 
- De aanvrager om tussen dinsdag 3 november 2020 en vrijdag 6 november 2020 ( 1 à 2 werkdagen in deze 
periode) (aanpassing datum) 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 4 november 2020 tot en met 5 november 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Gravo nv te Brecht, Lessiusstraat t.h.v. 
huisnr. 10A: kabel- en sleufwerken - inname voetpad, fietsstrook en deel van de rijbaan 
- De aanvrager om tussen maandag 9 november 2020 en woensdag 18 november 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Kempendreef t.h.v. 
huisnr. 8 – kolk bijplaatsen en koppelen op RWA-aansluiting  – inname deel van de rijbaan 
- De aanvrager om van vrijdag 6 november 2020 tot en met maandag 9 november 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Kapelstraat t.h.v. huisnr; 34 – plaatsen van 
container op de rijbaan 
- De aanvrager om van 1 november 2020 tot en met 31 december 2020 (verlenging) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Sint Willebrordusstraat thv huisnr. 9 - parkeerverbod 
voor plaatsen van container en camionette aannemers inzake verbouwingen   
- De aanvrager om tussen maandag 9 november 2020 en vrijdag 4 december 2020 (+/- 3 werkdagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius te Brecht, 
De Renlaan t.h.v. huisnrs. 5-7  – uitbreiding coaxnetwerk - parkeerverbod en inname voet- en fietspad 
- De aanvrager om op zaterdag 21 november 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Sint-Job-in-‘t-Goor, Eikenlei t.h.v. huisnr. 26 – inname fiets- en voetpad voor het plaatsen van 
verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om van 18 december 2020 tot en met 30 juni 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Agnes Mattheeussen te Brecht, 
Gasthuisstraat t.h.v. huisnr. 14 – afsluiten voetpad en parkeerstrook over de breedte van woning nr. 14 voor 
het plaatsen van kraan, stelling en materiaalopslag en voor laden en lossen 
- De aanvrager om van vrijdag 30 oktober 2020 tot en met zaterdag 31 oktober 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Bristerstraat t.h.v. huisnrs. 3 en 6  –  parkeerverbod 
voor camionettes/ vrachtwagens inzake plaatsing omheining 
- De aanvrager om tussen vrijdag 30 oktober 2020 en vrijdag 6 november 2020 (verlenging) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (ref. 20270017) te Brecht, 
Mieksebaan/Rommersheide – aanleg nutsleidingen – werken in de berm 
- De aanvrager om van dinsdag 17 november 2020 tot en met donderdag 19 november 2020 signalisatie 
aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Zandstraat t.h.v. huisnr. 87: parkeerverbod voor 
plaatsen van container 
- De aanvrager om op maandag 9 november 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van Aquafin te Brecht, Gasthuisstraat t.h.v. lichten Sint-Michielschool – deksel 
vernieuwen in de rijbaan – inname halve rijbaan met omleiding 

28. Verslag overleg Agentschap Wegen en Verkeer op 26 oktober 2020 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van 26 oktober 2020 van het 
overleg met Agentschap Wegen en Verkeer. 
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ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

29. Kerkfabriek Sint-Michiel - Budgetwijziging 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek 
Sint-Michiel en verwijst dit punt door naar de gemeenteraad. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Michiel, het provinciebestuur en het 
bisdom. 

30. Kerkfabriek Sint-Leonardus - Budgetwijziging 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek 
Sint-Leonardus mits volgende overweging en verwijst dit punt door naar de gemeenteraad. 
a) De Z-waarde wordt door de kerkfabriek op een correcte wijze op nul gezet in de loop van 2020. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Leonardus, het provinciebestuur en 
het bisdom. 

31. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes - Budgetwijziging 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek 
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes en verwijst dit punt door naar de gemeenteraad. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, het 
provinciebestuur en het bisdom. 

32. Budget 2021 – Kerkraad Sint-Michiel – Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het budget 2021 van de kerkfabriek Sint-
Michiel en verwijst dit punt door naar de gemeenteraad. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Michiel, het provinciebestuur en het 
bisdom. 

33. Budget 2021 – Kerkraad Sint-Leonardus – Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het budget 2021 van de kerkfabriek Sint-
Leonardus mits volgende overweging en verwijst dit punt door naar de gemeenteraad: 
 a) De Z-waarde wordt door de kerkfabriek op een correcte wijze op nul gezet in de loop van 2021. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Leonardus, het provinciebestuur en 
het bisdom. 

34. Budget 2021 – Kerkraad Sint-Willibrordus – Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het budget 2021 van de kerkfabriek Sint-
Willibrordus mits volgende overweging en verwijst dit punt door naar de gemeenteraad. 
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a) De Z-waarde wordt door de kerkfabriek op een correcte wijze op nul gezet in de loop van 2021 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Willibrordus, het provinciebestuur en 
het bisdom. 

35. Budget 2021 – Kerkraad Heilige Man Job – Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het budget 2021 van de kerkfabriek Heilige 
Man Job mits volgende overweging en verwijst dit punt door naar de gemeenteraad. 
a) De Z-waarde wordt door de kerkfabriek op een correcte wijze op nul gezet in de loop van 2021. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Heilige Man Job, het provinciebestuur en 
het bisdom. 

36. Budget 2021 – Kerkraad Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes – Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het budget 2021 van de kerkfabriek Onze-
Lieve-Vrouw van Lourdes en verwijst dit punt door naar de gemeenteraad. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, het 
provinciebestuur en het bisdom. 

37. Dagorde gemeenteraad d.d. 12 november 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de dagorde van de gemeenteraad d.d. 12 
november 2020. 

38. Woning Lange pad 5 - Principieel akkoord tot afsluiting bezetting ter bede voor cliënten 
OCMW - Verlenging 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de (mogelijke) verlenging van de  "bezetting ter bede" 
voor de Lange Pad 5 goed voor de huisvesting van cliënten van het OCMW en dit in afwachting van een 
verdere ontwikkeling van het binnengebied door Igean. 
Artikel 2 
De burgemeester en algemeen directeur worden gemachtigd om de effectieve overeenkomsten te tekenen 
namens de gemeente en een kopie van de overeenkomst wordt telkens overgemaakt aan Igean. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het OCMW, de dienst gebouwen en Igean. 

ICT 

39. Aankoop 7 laptops scholen - jaarlijkse vernieuwing ICT materiaal 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte van Real Dolmen voor de aankoop van 
7  laptops met support goed voor een bedrag van 7152,92 euro (incl. btw). 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de financiële dienst en de dienst ICT. 
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personeel 

40. Kennisname van besluiten algemeen directeur - oktober 2020 

41. Opstart van aanleg werfreserve voor technisch assistent-arbeider GC/bode (D1-3) 

42. Heropstart nieuwe selectieprocedure voor coördinator financiële dienst (A1a-A3a) 

43. Aktename van proces-verbaal van examen voor arbeider GC/bode (E1-3) 

44. Aanstelling expert mobiliteit (A1a-A3a) 

45. Tijdelijke aanstelling halftijdse administratieve medewerker ruimtelijke ontwikkeling 

46. Eénzijdig ontslag  

FINANCIËN 

47. 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 259 826,97 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

48. Budgetverschuiving cluster mens - muziekschool 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verschuiving goed: 
budgetverschuiving van A78/2210000/011902/Infrastructuurwerken (gebouwen) investeringen 
naar A51/23300000/0820/Aankoop muziekinstrumenten voor een bedrag van 574 euro 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken budgethouders en de financiële dienst. 

49. Budgetverschuiving cluster mens - muziekschool en IKO 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verschuiving goed voor 2020: 
Van A51/6140000/0820/Onderhoud instrumenten en onderhoudscontracten muziekschool voor een bedrag 
van 1108 euro 

 A51/6146000/0820/Vergoedingen betaald aan vrijwilligers of juryleden voor een bedrag van 1500 
euro 

 A50/6146000/0820/Onderhoud en onderhoudscontracten IKO voor een bedrag van 1000 euro 
naar A50/6132000/0820/Aankoop benodigdheden IKO (verf, klei, ...). In totaal wordt er in 2020 dus 3608 
euro verschoven naar Aankoop benodigdheden IKO (verf, klei, ...). 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verschuiving goed voor 2021 tot en met 2025: 
Van  

 A51/6140000/0820/Onderhoud instrumenten en onderhoudscontracten muziekschool voor een 
bedrag van 1100 euro 

 A51/6133000/0820/Aankoop partituren en lesboeken muziekschool voor een bedrag van 900 euro 

 A51/6132000/0820/Aankoop benodigdheden muziekschool voor een bedrag van 1000 euro 

 A50/6146000/0820/Onderhoud en onderhoudscontracten IKO voor een bedrag van 1000 euro 
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naar A50/6132000/0820/Aankoop benodigdheden IKO (verf, klei, ...). In totaal wordt er per jaar dus 4000 
euro verschoven naar Aankoop benodigdheden IKO (verf, klei, ...). 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken budgethouders en de financiële dienst. 

50. Budgetverschuiving jeugddienst - toelagen jeugdverenigingen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verschuiving goed: 
van A74/6145100/0751/Speelpleinwerking: busvervoer naar A74/64910000/0750/Toelage jeugdverenigingen 
voor een bedrag van 8.485,81 euro. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken budgethouders en de financiële dienst. 

51. Budgetverschuiving jeugddienst - toelagen jeugdhuizen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verschuiving goed: 
budgetverschuiving van A74/6145200/0751/Buitenspeeldag naar A74/64910000/0750/Toelage 
jeugdverenigingen voor een bedrag van 3.000 euro. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken budgethouders en de financiële dienst. 

52. Budgetverschuiving Organisatie en personeel - voedingsmiddelen en dranken algemeen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verschuiving goed: 
budgetverschuiving van A000078/6141000/011901/catering algemeen gemeente en ocmw 
naar A000078/6131000/011901/voedingsmiddelen en dranken voor een bedrag van 3 000 euro. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken budgethouders en de financiële dienst. 

53. Kohier van de gemeentebelasting op ongeadresseerd reclamedrukwerk en gelijkgestelde 
producten - aanslagjaar 2020 week 6 tem week 16 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het kohier van de gemeentebelasting op de verspreiding 
van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten goed voor een bedrag van 36 748,47 
euro voor het aanslagjaar 2020 week 6 tem week 16 en verklaart deze ook invorderbaar. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

54. Inschrijving van ambtswege in de bevolkingsregisters V.D., S.J en V.S.J. 

55. Aanvraag personenlijst bibliotheek Brecht 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om de gevraagde personenlijst af te leveren aan 
de gemeentelijke bibliotheek voor het toezenden van de uitnodigingen tot afhaling van de boekenpakketten 
in kader van het boekstart-project.  
De bibliotheek dient in acht te nemen dat zij de verkregen adresgegevens niet mag doorgeven aan derden, 
dat zij de verkregen gegevens enkel zal gebruiken voor het beoogde doeleinde en dat zij de gegevens 
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onmiddellijk zal vernietigen eens het doeleinde is verstreken.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst bevolking voor verdere uitvoering.  

burgerlijke stand 

56. Concessie begraafplaatsen  V.C.A. - Besluit 

57. Concessie begraafplaatsen  H.N.F.P.H. - Besluit 

58. Concessie begraafplaatsen JC - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

59. Vrijgave borg voor de opdracht 'lastvoorwaarden voor de aankoop van los meubilair OC 't 
Centrum' 2019/006 

Besluit 
Artikel 1 
De borgtocht nr. 726934528493 van 2.430,00 EUR (TWEEDUIZEND VIERHONDERDDERTIG EURO)  mag 
worden vrijgegeven. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan  KBC Bank NV - KCG Kortrijksesteenweg 1100, B-
9051 Gent. 

erfgoed 

60. Kerkraad Sint-Leonardus - Verslag van kerkraad van 14 oktober 2020 – Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van Kerkraad Sint-Leonardus van 
14 oktober 2020. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Leonardus. 

jeugd 

61. Uitbetaling subsidies jeugdcultuur 2018-2019 - Rechtzetting 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorgestelde rechtzetting goed. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het feit dat de uitbetaling van de 
subsidiebedragen plaatsvindt door de financiële dienst na goedkeuring van de voorgestelde 
budgetverschuiving. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 

WELZIJN 

62. Samenwerkingsovereenkomst pool huisbezoekers - ELZ Voorkempen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het ontwerp van de overeenkomst en het 
voorstel om medewerkers van de sociale dienst en lokale dienstencentra de mogelijkheid te geven om mee 
te werken aan contacttracing van kwetsbare gezinnen die extra covid-coaching nodig hebben. Hiervoor 
wordt een totale personeelsinzet van gemiddeld 0,5 dagen/week voorzien, voor de duur van de epidemie. 
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Artikel 2 
Een afschrift van dit besluit zal worden bezorgd aan de sociale diensten aan de zorgraad van ELZ 
Voorkempen. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


