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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 10 november 2020 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Via S. Deckers: Schijnbaar is er een waterlek ontstaan in de kelder van het voormalige ACV gebouw na de 
verbouwingswerken door ons. Standpunt: TD contacteert de syndicus.  
- Via L. Aerts: Kind & Gezin laat weten zeer tevreden te zijn over hun toekomstige stek en de 
verbouwingswerken hieraan. Zij stellen evenwel de vraag of er nog iets kan gedaan worden aan de versleten 
vloerbekleding, die thans niet bijdraagt aan de nieuwe, frisse look? Kan dit nog gebeuren voor de opening in 
februari 2021? Standpunt: machinaal reinigen van vloerbekleding na de werken  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

groendienst 

3. Aankoop bomen najaar 2020 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de 199 bomen aan te kopen bij Boomkwekerij de 
Jong van Laarhoven BV, Brede Heide 16, 5281 RZ Boxtel (NL) voor een bedrag van € 29 627 (incl. 6% btw) 
en inclusief levering. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de dienst groen en 
leefomgeving en Boomkwekerij de Jong van Laarhoven BV, Brede Heide 16, 5281 RZ Boxtel (NL). 

4. Aankoop kleine kerstbomen 2020 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de 22 Nordmann kerstbomen (Abies nordmanniana) 
van 4 m aan te kopen bij Inter-Arbo bvba, Lenniksebaan 1358 te 1602 Vlezenbeek voor een bedrag van € 2 
961,87  incl. btw en levering, met FSC-certificaat. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de dienst groen en 
leefomgeving en Inter-Arbo bvba, Lenniksebaan 1358 te 1602 Vlezenbeek. 
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wegendienst 

5. Camerabewaking station Noorderkempen - herstelling na blikseminslag - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de definitieve herstelling van de 
beschadigdingen aan het camerabewakingssysteem van station Noorderkempen door Fluvius, 
Boombekelaan 14, 2660 Hoboken voor een bedrag van € 4.639,00 exclusief btw. 
Artikel 2, 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 

6. Onderhoud verkeerslichten en bi-flashen - Goedkeuring starten procedure en lijst uit te 
nodigen firma's - 2020/024 

Besluit 
Artikel 1 
De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “Onderhoud 
verkeerslichten en bi-flashen” wordt opgestart. 
Artikel 2 
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking:- FERO-SIGNALISATIE NV, Jozef De Blockstraat 81 te 2830 Willebroek;- 
TRAFIROAD NV, Nieuwe Dreef 17 te 9160 Lokeren;- YVAN PAQUE SA, Rue De L'arbre Courte Joie 48 te 
4000 Rocourt. 
Artikel 3 
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 18 december 2020 om 10.00 uur. 
Artikel 4 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget. 

gebouwen 

7. Herstelling lift WZC Sint-Maria Brecht - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte voor de herstelling van de lift in het WZC Sint-
Maria te Brecht goed. 
Er kan een bestelbon worden opgemaakt voor Kone Belgium, Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich voor een 
bedrag van 4.666.50 euro incl. btw. 

8. Herstelling waterpartij Gemeenteplaats - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de herstellingswerken aan de 
waterpartij op de Gemeenteplaats door Aquafontal, Paryssenstraat 3, 8740 Pittem voor een bedrag van € 4 
370,83 exclusief btw. 
Artikel 2 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 
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RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen - milieu 

9. Ambshalve schrapping risicogrond –  Veldstraat 133C  – Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de schrapping van de grond(en) met 
kadasternummerafd. 3, sectie C, nrs  143k5, y5 en x5 gelegen te Brecht, Veldstraat 133C 
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de Ovam en aan de eigenaar en notaris. 

10. Ambshalve schrapping risicogrond –  Ringlaan 6A  – Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de schrapping van de grond(en) met 
kadasternummer afd.3, sectie D, nr 693 gelegen te Brecht, Ringlaan 6A. 
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de Ovam en aan de aanvrager en/of eigenaar. 

11. Ioniserende stralingen klasse III - Handelslei 28 - Kennisname besluit 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit dd  20/10/2020 van het Federaal 
Agentschap voor Nucleaire Controle houdende oprichtings- en exploitatievergunning voor een periode van 
15 jaar verleend aan Orhopedisch Centrum Antwerpen bvba gevestigd te Brecht, Handelslei 28, voor 
plaatsing en exploitatie van een vast röntgentoestel bij een dokterspraktijk. 
Tegen deze beslissing kan een beroep ingesteld worden overeenkomstig de bepalingen opgenomen in 
artikel 8.5 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende Algemeen reglement op de bescherming van 
de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen. Het 
beroep dient binnen een termijn van dertig dagen vanaf huidige kennisgeving worden ingediend via de 
Minister van Binnenlandse Zaken. Het beroep wordt ingediend op volgend adres : Kabinet van de Minister 
van Binnenlandse Zaken, Wetstraat 2, 1000 Brussel. 

vergunningsregister 

12. GC2017/28 - Opname in het vergunningenregister - Eikenlei 80 - Aktename verzoekschrift tot 
vernietiging en aanstelling van een raadsman 

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

13. OMV2020/345 - Omgevingsvergunning - Schotensteenweg ZN (lot 89) - Openbaar onderzoek 

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

14. OMV2020/372 - Omgevingsvergunning - Hogebaan 33 - Openbaar onderzoek 

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

15. OMV2020/416 - Omgevingsvergunning - Houtstraat 68 - Openbaar onderzoek 

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

16. OMV2020/189 - Omgevingsvergunning - Brugstraat 190 en Hendrik Consciencelaan 37 - 
Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het slopen van een woning met 
bijgebouw en het bouwen van een appartementsgebouw met bijgebouw in Brugstraat 190 en Hendrik 
Consciencelaan 37 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 142 Z4, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
- de parkeerplaatsen mogen enkel ontsluiten naar de Brugstraat. Ontsluiting van de parkeerplaatsen 
naar de H. Consciencelaan wordt niet toegelaten. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Brandweer dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Pidpa Riolering 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: 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. 7.500 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 5,41 m2 en inhoud van 3.380 liter. Deze installatie maakt het insijpelen van 
het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Grachten: Eventuele bestaande private afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
-Verharding & ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
materiaalgebruik voor de verhardingen. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen bij voorkeur 
aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag om 
maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken.  
Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van 
toepassing. Enkele voorbeelden materialen waar het water naast of door de verharding de grond in kan: 
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de online ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’. 
°opmerking gebruik steenslag: het gebruik van gebroken steenpuin voor bouwkundig bodemgebruik als 
alternatief funderingsmateriaal is toegestaan voor zover gescheiden van de bodem en afgedekt onder de 
voorwaarden van het Vlarebo (zie website ovam). 
-Ophoging: Voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de woning kan in combinatie met afgraving dieper op het 
perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel (deels) 
overstroombare (kruip)kelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water.  
-OPPERVLAKTEWATER: Bronbemaling en droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van 
de werken een droogzuiging noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1).  
Ingezet moet worden op retourbemaling, d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer of via een infiltratiesysteem.  
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste alternatief lozing op de openbare 
riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de 
riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.)  
De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
Een deel van het water dient voor recuperatie en nuttige toepassing bij de bouwwerkzaamheden op de werf 
gestockeerd te worden. Het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik aan 
de omwonenden. Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, 
ongeacht afvoer in de riolering of beek. Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist 
conform de milieuwetgeving. De exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 
112 omgevingsdecreet). 
-NATUUR: Bij het werken aan (oude) constructies, sloopwerken of het kappen van bomen dient men na te 
gaan vóór de werken beginnen of vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang 
komen, dient u contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos. 
-BOUWKUNDIGE ASPECTEN: Duurzaamheid, rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen, 
hernieuwbare energie, duurzame materiaalkeuzes, groendaken, hemelwaterrecuperatie, duurzaam 
waterverbruik en waterveilig wonen worden weloverwogen toegepast bij het project.   
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
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door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven.  
- De bouwpromotor of initiatiefnemer heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd 
door de distributienetbeheerder Iveka voor elektriciteit en gas , inzake distributie van elektriciteit en gas naar 
en in appartementsgebouwen strikt na te leven. Kopie van deze reglementen wordt in bijlage toegevoegd. 
Deze teksten zijn eveneens raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via 
www.iveka.be. 
- Een groenscherm zoals aangeduid op het inplantingsplan dient aangeplant te worden het eerstvolgende 
plantseizoen na het beëindigen van de in de stedenbouwkundige vergunning behandelde werken. De 
houder van de vergunning dient een borg van 3 euro/m² groenscherm dat dient aangeplant te worden te 
stellen. De waarborg wordt terugbetaald na twee jaar, waarvan de termijn ingaat op het ogenblik dat de 
(her)aanplant aan het bestuur aangemeld is en wanneer na controle blijkt dat de (her)aanplant zorgvuldig is 
uitgevoerd. De opgelegde (her)aanplanting dient uitgevoerd worden het eerst volgende plantseizoen na het 
beëindigen van de in de stedenbouwkundige vergunning behandelde werken en binnen de 
geldigheidstermijn van de afgeleverde stedenbouwkundige vergunning. Indien de opgelegde (her)aanplant 
van het groenscherm niet werd uitgevoerd binnen deze termijn, wordt de aanvrager aangetekend in gebreke 
gesteld om de heraanplant alsnog binnen het eerstvolgende plantseizoen volgend op het aangetekend 
schrijven uit te voeren. Indien de opgelegde heraanplant niet binnen deze periode wordt uitgevoerd, dan 
wordt er een proces-verbaal opgesteld en de waarborg ingehouden. 
- 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. 
- Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be 

17. OMV2020/196 - Omgevingsvergunning - Bosduiflaan 21 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het bouwen van een garage en het 
regulariseren van verharding in de voortuin te Bosduiflaan 21, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie 
M 1 N2, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- 89,60m² niet strikt noodzakelijke verharding wordt niet geregulariseerd. 
- In woonpark dient het niet bebouwde gedeelte van het perceel aangelegd te 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.  



7 

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. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade en 
hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

18. OMV2020/273 - Omgevingsvergunning - Ondernemerslaan 3 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor aanbouwen van een overdekte 
opslagruimte van 420m² en exploiteren van een aannemersbedrijf in Ondernemerslaan 3 2960 Brecht te 
Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 782 A2 aan Filip Vandeweyer BVBA gevestigd te Veldstraat 67 te 
2960 Brecht, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
-WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen:  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Waterwetboek 
-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.  
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  
WATER: uit te voeren maatregelen: 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Voorgaande watermaatregelen blijven integraal van kracht => 2015-128 College: 7/09/2015 – Vergunning: 
bouwen van een bedrijfsgebouw met woonruimte (conciërgewoning): operationele hemelwaterput van 
minstens 10.000 l en infiltratievoorziening van 59,15 m2 en inhoud van 36.969 liter. 
• Vrijstelling hemelwaterput. Er dient reeds een hemelwaterput van min 10.000 l aanwezig te zijn volgens de 
basisvergunning verleend op 7/09/2015  (kenmmerk SV2015-125). 
• 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 16,8 m2 en inhoud van 10.500 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. 
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-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 5 
meter vanaf de oeverzone voor waterlopen (wetgeving 28/12/1967). 
-Grachten en beken: In functie van ruiming en onderhoud dient men een ruimte van 1 meter te vrijwaren 
van obstakels en constructies langs grachten, beken of beddingen van niet-geklasseerde waterlopen. De 
gracht dient te allen tijde open gehouden te worden. 
-Grachten: Eventuele bestaande private afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
-Verharding & ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
materiaalgebruik voor de verhardingen. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen bij voorkeur 
aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag om 
maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken.  
Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van 
toepassing. Enkele voorbeelden materialen waar het water naast of door de verharding de grond in kan: 
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de online ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’. 
° opmerking gebruik steenslag: het gebruik van gebroken steenpuin voor bouwkundig bodemgebruik als 
alternatief funderingsmateriaal is toegestaan voor zover gescheiden van de bodem en afgedekt onder de 
voorwaarden van het Vlarebo (zie website ovam). 
-Ophoging: Voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de woning kan in combinatie met afgraving dieper op het 
perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel (deels) 
overstroombare (kruip)kelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water.  
-BOUWKUNDIGE ASPECTEN: Duurzaamheid, rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen, 
hernieuwbare energie, duurzame materiaalkeuzes, groendaken, hemelwaterrecuperatie, duurzaam 
waterverbruik en waterveilig wonen worden weloverwogen toegepast bij het project. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA” 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
- Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be  
-Milieuvoorwaarden  
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van Vlarem dienen te worden nageleefd  
A. Algemeen 
B. Sectoraal  
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen worden teruggevonden in Vlarem II. Deze zijn 
evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest 
actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst 
van Vlarem II is te raadplegen op de Vlaamse Navigator Milieuwetgeving van LNE, via onderstaande link: 
https://navigator.emis.vito.be.  
C. Bijzondere voorwaarde(n) 
-Toekomstige optimalisatie en verduurzaming van de waterhuishouding op het bedrijf door het inzetten op 
hemelwaterrecuperatie voor laagwaardige toepassingen.  
Voorwaarden uit de voorgaande vergunning: 
-Dieselverdeelinstallatie (of verdeling andere P3-producten): Voorwaarden tankpiste:  
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Het op eigen terrein aanleggen van een voldoende draagkrachtige vloeistofdichte vloer voorzien van de 
nodige hellingen waarbij alle gemorste vloeibare brandstoffen alsook het potentieel verontreinigd hemelwater 
afvloeit naar een collector en via een kws-afscheider (olie-slibvanger) worde geloosd in de baangracht of 
riolering. Voor het lozingspunt dient een controleputje worden voorzien om het nemen van waterstalen 
mogelijk te maken.  
Het geloosde afvalwater moet voldoen aan lozingsnormen voor bedrijfafvalwater.  
-Plaatsen van een KWS (koolwaterstof)-afscheider als maatregel tegen mogelijk waterverontreiniging: 
Bedrijfafvalwater, afvalwater afkomstig van een tankpiste of voertuigenwasplaats, potentieel verontreinigd 
hemelwater afkomstig van bedrijfsverharding en/of parking mag slechts geloosd worden na behandeling van 
een kws-afscheider (olie-slibafscheider).  
*De kws-afscheider moet voldoende groot gedimensioneerd zijn en voorzien zijn van een automatische 
afsluiter (of equivalent systeem); bij lozing op oppervlaktewater dient de kws-afscheider tevens uitgerust te 
zijn met een coalescentiefilter (of gelijkwaardig).  
*De kws-afschieder moet regelmatig gereinigd worden. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen moeten 
opgehaald worden door een daartoe erkende inzamelaar/handelaar/makelaar en afgevoerd worden naar 
een vergunde verwerker.  
*De exploitant inspecteert minstens om de 3 maanden de kws-afscheider en houdt een logboek bij van de 
inspecties. De exploitant kan ook een alarmsysteem voorzien om de goede werking van de kws-afscheider 
op te volgen. 
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. 

19. OMV2020/332 - Omgevingsvergunning - Holleweg 15 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor plaatsen van een zwembad in Holleweg 
15 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 35 K11, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- 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. 

20. OMV2020/333 - Omgevingsvergunning - Brasschaatbaan 8 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor wijziging paardenhouderij en de 
nieuwbouw van een schuilstal in de Brasschaatbaan 8 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie A 266 B2, 
(afd. 1) sectie A 266 E2, (afd. 1) sectie A 266 D2, (afd. 1) sectie A 266 H2, (afd. 1) sectie A 266 F2 en (afd. 
1) sectie A 266 G2 aan BEEVERS SPORT HORSES BVBA gevestigd te Brasschaatbaan 8 te 2960 Brecht 
en aanvrager, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Dienst Integraal Waterbeleid dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies: algemene wettelijk voorwaarden inzake waterlopen. 
De voorwaarden van de 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 
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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 10.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (put, pomp en aftappunten voor : 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 2,72 m2 en inhoud van 1700 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. 
Stedenbouwkundige voorwaarden 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Een groenscherm zoals XXXX dient aangeplant te worden het eerstvolgende plantseizoen na het 
beëindigen van de in de stedenbouwkundige vergunning behandelde werken. De houder van de vergunning 
dient een borg van 3 euro/m² groenscherm dat dient aangeplant te worden te stellen. De waarborg wordt 
terugbetaald na twee jaar, waarvan de termijn ingaat op het ogenblik dat de (her)aanplant aan het bestuur 
aangemeld is en wanneer na controle blijkt dat de (her)aanplant zorgvuldig is uitgevoerd. De opgelegde 
(her)aanplanting dient uitgevoerd worden het eerst volgende plantseizoen na het beëindigen van de in de 
stedenbouwkundige vergunning behandelde werken en binnen de geldigheidstermijn van de afgeleverde 
stedenbouwkundige vergunning. Indien de opgelegde (her)aanplant van het groenscherm niet werd 
uitgevoerd binnen deze termijn, wordt de aanvrager aangetekend in gebreke gesteld om de heraanplant 
alsnog binnen het eerstvolgende plantseizoen volgend op het aangetekend schrijven uit te voeren. Indien de 
opgelegde heraanplant niet binnen deze periode wordt uitgevoerd, dan wordt er een proces-verbaal 
opgesteld en de waarborg ingehouden. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
Milieuvoorwaarden  
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van Vlarem dienen te worden nageleefd  
A. Algemeen 
B. Sectoraal 
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen worden teruggevonden in Vlarem II. Deze zijn 
evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest 
actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst 
van Vlarem II is te raadplegen op de Vlaamse Navigator Milieuwetgeving van LNE, via onderstaande link: 
https://navigator.emis.vito.be.  
C. Bijzondere voorwaarde(n)  
-De exploitant dient de plannen van de inrichting en de vergunningbesluiten ter beschikking te hebben op de 
exploitatieplaats. 
-Iedere stopzetting van activiteit(en) moet schriftelijk gemeld worden aan het gemeentebestuur.  
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. 

21. OMV2020/343 - Omgevingsvergunning - Baan op Sas 2 3 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het rooien van 2 dode eiken, het 
plaatsen van een terrasoverkapping en het bouwen van een tuinberging te Baan op Sas II 3, 2960 Brecht, 
kadasternummer (afd. 2) sectie L 91 P en (afd. 2) sectie L 91 R, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
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- Er dienen 2 streekeigen hoogstambomen met plantmaat 16/18 aangeplant te worden. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Dienst Integraal Waterbeleid dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen: 
*Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Waterwetboek 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
*Naleving wettelijke voorwaarden inzake bouwafstanden en afsluitingen nabij waterlopen hetzij :  
-vrijwaren 5m erfdienstbaarheidszone voor onderhouds- en ruimingswerken vanaf kruin van de waterloop 
-afsluiting tot 1,50 m toegelaten op min 0,75m tot 1m vanaf de kruin van de waterloop  
-afsluitingen hoger dan 1,50m te plaatsen op minimaal 5 m van de kruin van de waterloop 
-afsluitingen haaks op de waterloop moeten binnen de 5m-zone verwijderbaar zijn 
*Watermaatregelen, uit te voeren: 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering bij bestaande woningen: Aangezien de 
betreffende bouwaanvraag zich situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op 
een zuiveringsinstallatie (centraal gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw 
reglementair te worden aangesloten op de bestaande riolering (als dat nog niet zou zijn uitgevoerd). 
-Verharding & ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
materiaalgebruik voor de verhardingen. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen bij voorkeur 
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).  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
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- 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. 

22. OMV2020/353 - Omgevingsvergunning - Vlierbeslaan 24 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor bouwen van een veranda en 
regulariseren van een pergola in Vlierbeslaan 24 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 50 D10, mits 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- 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. 
- Het regulariseren van de niet strikt noodzakelijke verhardingen wordt echter niet in de 
vergunningsaanvraag opgenomen. Deze vergunning omvat dan ook geen vergunning voor het 
regulariseren van de aanwezige niet-strikt noodzakelijke verhardingen.  
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.  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 
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23. OMV2020/262 - Omgevingsvergunning - Heiken - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor het bouwen van een 
meergezinswoning (6 appartementen), carport, tuinberging, aanleggen van verhardingen, wijzigen van het 
reliëf en kappen van bomen in Prinsstraat zn te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 884 N3. 

24. OMV2020/339 - Omgevingsvergunning - Eester 23 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het kappen van 1 dode beuk en 2 
populieren in Eester 23 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie C 69 N, (afd. 4) sectie C 81 K en (afd. 4) 
sectie C 94 H, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
-Er dient een heraanplanting uitgevoerd te worden met minstens 3 nieuwe hoogstammige bomen op 
hetzelfde perceel. De beplanting dient uitgevoerd te worden in het eerstvolgende plantseizoen met inheemse 
streekeigen boomsoorten van 1ste en/of 2de grootteorde en met minimum plantmaat 10-12. De aanvrager 
neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen met het oog op het welslagen van de nieuwe aanplant. Dit 
veronderstelt niet alleen een met zorg uitgevoerde aanplanting met kwalitatief degelijk plantgoed, maar ook 
het gebruik van een steunpaal of wortelverankering en het aanbrengen van een bescherming tegen wild- 
en/of veevraat. Bij uitval dient/dienen het eerstvolgende plantseizoen de opengevallen plaats/plaatsen terug 
te worden ingevuld. In ieder geval is de aanvrager er toe gehouden om op zijn perceel minstens evenveel 
nieuwe hoogstammige bomen tot volle wasdom te brengen.  
- De kap dient plaats te hebben na 1 juli en voor 1 maart. Ook tijdens de najaars- of winterkap moet er 
aandacht zijn voor de aanwezigheid van nesten die als winterslaapplaats dienstig zijn. 
- 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 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 dienst Erfgoed dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
- 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. 

25. OMV2020/391 - Omgevingsvergunning - Abdijlaan 33 - Voorwaardelijk gunstig advies 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft gunstig advies voor de vergunning voor een 
vakwerkpyloon 42m met antennes voor mobiele telecommunicatie in Abdijlaan 33 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 2) sectie K 170 Z4 aan Telenet Group NV met als contactadres Neerveldstraat 107 te 
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe onder volgende voorwaarden: 
- Telenet moet een ruim locatie- onderzoek doen om aan te tonen dat de pyloon op deze locatie terecht 
moet komen. 
- de bestaande pyloon moet afgebroken worden 
- alle functies voor deze pyloon dienen geclusterd te worden op deze pyloon 

26. OMV2020/426 - Omgevingsvergunning - E19, Sint-Lenaartsbaan, Weehagen, Veldstraat ZN - 
advies aan deputatie - Voorwaardelijk gunstig 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft gunstig advies voor windturbine: optimalisatie van de 
aansluiting op het openbaar elektriciteitsnet. in E19, Sint-Lenaartsbaan, Weehagen, Veldstraat ZN te Brecht, 
kadasternummer (afd. 3) sectie C 143 Z5, (afd. 3) sectie C 149 N en (afd. 3) sectie C 151 D aan ASPIRAVI 



14 

NV met als contactadres Vaarnewijkstraat 17 te 8530 Harelbeke, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden:  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- 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  

27. OMV2020/382 - Omgevingsvergunning - Molenstraat 111 -  Advies 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft gunstig advies voor RWZI - verzoek bijstelling 
milieuvoorwaarden in Molenstraat 111 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie C 606 K en (afd. 3) sectie C 
606 C aan AQUAFIN NV NV met als contactadres Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar als volgt: 
gunstig advies voor volgende bijzondere voorwaarden voor een periode van 1 januari 2021 tot 31 december 
2025:   
N totaal: 77;   
P totaal: 1 mg/l of 80%. 

28. OMV2020/144 - Omgevingsvergunning - Pierrelaan 42 - Wijzigingslus 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent voor bovenstaande aanvraag een eenmalige 
verlenging met maximaal 60 dagen in toepassing van artikels 30 en 45 van het Decreet betreffende de 
omgevingsvergunningen (wijzigingslus). 

29. OMV2020/205 - Omgevingsvergunning - Schippersdreef 7 - Aktename beroep 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het beroep. 

30. OMV2018/26 - Omgevingsvergunning - Theo Coertjenslaan 7 - Aktename beslissing Deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het besluit van de Deputatie van 29 oktober 
2020. 

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

31. OMVV 2020/13 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Goudvinklaan 46 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden voor 2 loten voor open bebouwing in Goudvinklaan 46 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie B 
222 E, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap voor Natuur en Bos dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap Onroerend Erfgoed dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Pidpa drinkwater dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van PROXIMUS dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Eandis System Operator dienen strikt nageleefd te worden 
en maken integraal deel uit van dit advies.  
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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:  
Waterrichtlijnen, na te leven: 
-basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa (www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden) 
-GR 11 juni 2015 houdende reglement voor aanleg rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen 
-richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen (zie www.integraalwaterbeleid.be) 
-richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit 
(zie http://www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen).  
Watermaatregelen, uit te voeren:  
-Voor de nog te realiseren bouwwerken moet men adaptief bouwen, hetzij een kavelinrichting met aandacht 
voor ruimte voor water én overstromingsveilig bouwen en wonen  
-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, groendaken, hemelwaterrecuperatie, duurzaam waterverbruik en 
waterveilig wonen dienen weloverwogen te worden toegepast bij de bouwprojecten. 
Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de verkavelingsvergunning en aan de verkaveling gehechte 
bouwvoorschriften. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke dienst Erfgoed dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
- alle nutsleidingen, waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, t.v. distributie en telefoon, of 
eventuele aanpassingen aan reeds bestaande nutsleidingen nodig voor de realisatie van deze verkaveling 
zijn volledig ten laste van de verkavelaar. 
- De verkavelaar heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de 
distributienetbeheerder Iveka voor elektriciteit en aardgas, inzake distributie van elektriciteit en gas naar en 
in verkavelingen strikt na te leven. Kopie van deze reglementen wordt in bijlage toegevoegd. Deze teksten 
zijn eveneens raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via www.iveka.be. 
- de passende signalisatie bij hydranten op de waterleiding dient door de verkavelaar geplaatst worden. Voor 
meer informatie kan er contact opgenomen worden met de Brandweer op het nummer 03/313.97.11.  
- Indien er verlichting wordt voorzien, dan kunnen enkel de standaardarmaturen zoals goedgekeurd door het 
college van burgemeester en schepenen , gebruikt worden. Voor meer informatie kan er contact opgenomen 
worden met Eandis, op het nummer 09/263.24.62 of dossieradministratie.kempen@eandis.be.  
- De bestaande bebouwing dient te worden gesloopt. Deze verkavelingsvergunning omvat de 
stedenbouwkundige vergunning voor de sloop. 
- Naleving volgende richtlijnen : 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden 
-Gemeenteraadsbesluit 11 juni 2015 houdende reglement voor aanleg rioleringsinfrastructuur in 
ontwikkelingen 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit 
(zie http://www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen). 
- Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden.  
- Het kappen van bomen op de loten i.f.v. bebouwing dient opgenomen te worden in de stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag voor de bebouwing. 
- de in rood gewijzigde verkavelingsvoorschriften dienen toegepast te worden. 
- bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
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- deze verkavelingsvergunning omvat de stedenbouwkundige vergunning voor het wijzigen van het 
terreinprofiel zoals opgenomen op het verkavelingsplan. / 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. 

32. OMVV 2020/15 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Kempendreef - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden voor 1 lot voor vrijstaande bebouwing in Kempendreef 1 en 3 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) 
sectie M 39 Y6 en (afd. 1) sectie M 39 Z6, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap voor Natuur en Bos dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Pidpa Riolering dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van TELENET dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Pidpa drinkwater dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van PROXIMUS dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Eandis System Operator dienen strikt nageleefd te worden 
en maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van 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, 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.  
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- alle nutsleidingen, waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, t.v. distributie en telefoon, of 
eventuele aanpassingen aan reeds bestaande nutsleidingen nodig voor de realisatie van deze verkaveling 
zijn volledig ten laste van de verkavelaar. 
- De verkavelaar heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de 
distributienetbeheerder Iveka voor elektriciteit en aardgas, inzake distributie van elektriciteit en gas naar en 
in verkavelingen strikt na te leven. Kopie van deze reglementen wordt in bijlage toegevoegd. Deze teksten 
zijn eveneens raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via www.iveka.be. 
- de passende signalisatie bij hydranten op de waterleiding dient door de verkavelaar geplaatst worden. Voor 
meer informatie kan er contact opgenomen worden met de Brandweer op het nummer 03/313.97.11.  
- Indien er verlichting wordt voorzien, dan kunnen enkel de standaardarmaturen zoals goedgekeurd door het 
college van burgemeester en schepenen , gebruikt worden. Voor meer informatie kan er contact opgenomen 
worden met Eandis, op het nummer 09/263.24.62 of dossieradministratie.kempen@eandis.be. 
- Het lot met de bestaande woning Kempendreef 1 wordt uitgesloten uit de verkaveling 
- 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. 
- de stedenbouwkundige voorschriften gevoegd bij het BPA “woongebied met recreatief karakter” vervangen 
de ingediende voorschriften en moeten stipt nageleefd worden. 
- bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Op het verkavelingsplan werden geen wijzigingen van het terreinprofiel opgenomen. Deze 
verkavelingsvergunning omvat dan ook geen stedenbouwkundige vergunning voor het wijzigen van het 
terreinprofiel. 
- wanneer voor een lot van de verkaveling is overgegaan tot registratie van de verkoop, de verhuring voor 
meer dan negen jaar, of de vestiging van erfpacht of opstalrecht wordt aan de gemeente een attest 
overgemaakt met het lotnummer, de datum van dergelijke registratie en naam en adres van de koper, 
huurder, houder van opstalrecht of erfpacht.  
- de percelen kunnen niet als bouwgrond verkocht worden en er zullen geen bouwvergunningen verleend 
worden alvorens aan deze voorwaarden voldaan is. 

stedenbouwkundige attesten 

33. SA2020/19 - Stedenbouwkundige attesten - Zandblok 51 - Voorwaardelijk positief 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een positief stedenbouwkundig attest afgeleverd voor mogelijkheid zolderverdieping (hellend 
dak) in Zandblok 51 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 63 D5 overeenkomstig de 
verkavelingsvoorschriften, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- Dit dient als project aangevraagd en uitgevoerd wordt voor de hele huizenblok, i.c. Zandblok 47-51. 
- Er dient op vlak van afmetingen en materiaalgebruik voldaan te worden aan de stedenbouwkundige 
voorschriften. 

34. SA2020/20 - Stedenbouwkundige attesten - Eendrachtslaan ZN - Voorwaardelijk positief 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een positief stedenbouwkundig attest afgeleverd voor bouwen van een halfopen 
eengezinswoning en een garage in Eendrachtslaan ZN te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 65 S13 , 
mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- Het bijgebouw mag niet de functie van garage hebben. Het stuk langs de Gemeenschapslaan mag niet 
verhard worden. 
- Ter hoogte van de voorgevel dient er aangesloten te worden op kroonlijsthoogte en nokhoogte van de 
vergunde, recente woning waar tegen gekoppeld wordt. 
- Er dient gebruik gemaakt te worden van duurzaam en esthetisch verantwoord materiaalgebruik, eventuele 
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vrijblijvende geveldelen dienen volwaardig afgewerkt te worden met kwalitatief materiaal (geen onafgewerkte 
situaties zoals snelbouwsteen) . 
De bepalingen van de gewestplanbestemming woonpark dienen strikt nageleefd te worden: 
- De totale bebouwde oppervlakte mag maximaal 250 m² bedragen met inbegrip van eventuele afzonderlijke 
bijgebouwen. 
- Het niet-bebouwbare gedeelte moet aangelegd worden met hoogstammig groen (het bestaande moet zo 
veel mogelijk bewaard blijven). Het groen moet aangebracht worden langs alle zijden van het perceel, min 
de nodige toegangen. Slechts 10% van de perceelsoppervlakte mag ingenomen worden voor het aanleggen 
van grasperken, speelruimten, tennisvelden en dergelijke. 
Opmerking: Het bestaande gewestplan dat momenteel van kracht is, is in 1ste instantie het toetskader is bij 
aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen. Er is echter een intergemeentelijk RUP (ruimtelijk 
uitvoeringsplan) "woonparken" in opmaak. Een stedenbouwkundig attest is ondergeschikt aan een RUP.  Dit 
kan consequenties hebben voor de aanvraag en de behandeling van het dossier. Er kan momenteel nog 
geen uitspraak gedaan worden welke bouwmogelijkheden in het geplande RUP zullen opgenomen worden. 
De algemene richtlijnen voor het bouwen van vrijstaande eengezinswoningen dienen gevolgd te worden. 
Verhardingen: 
- 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. 
- Opritten langer dan 20 m dienen vanaf de achtergevelbouwlijn uitgevoerd te worden met waterdoorlatende 
verhardingen en een maximale breedte van 2,5 m. 
- Grasdals worden gezien als waterdoorlatende verharding en niet als groene ruimte. 
Voorwaarden ANB: 
Bij de aanvraag tot omgevingsvergunning dient een sluitend boscompensatievoorstel toegevoegd te worden, 
zo niet is de aanvraag onvolledig. 
Voorwaarden gemeentelijke wegendienst: 
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. 
*Indien het bijgebouw achteraan als garage wordt ingericht en er is wegenis toegestaan langs de achterzijde 
dan staan onze dienst bij uitzondering een tweede overwelving toe. Deze moet dan uiteraard ook wel aan 
alle andere bovenstaande voorwaarden voldoen. 
Voorwaarden bij de watertoets: 
-Hemelwaterverordening. De watertoets met bepaling van de watermaatregelen zal worden opgemaakt bij 
de omgevingsaanvraag en de beoordeling van de bouwplannen. Alleszins zal nadruk gelegd worden op 
ruimte voor water, recuperatie en infiltratie van hemelwater en richtlijnen inzake waterveilig bouwen. 
-Milieubeoordeling bouwkundige aspecten 
°Ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen 
bij voorkeur aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende 
funderingslaag om maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken. 
°Verdroging: Bij droogzuiging van bouwputten mag het onttrekken van grondwater geen groenschade 
veroorzaken. Als er een beek is moet het opgepompte water daarin geloosd worden. 
°Duurzaamheid: Rationeel energiegebruik, hernieuwbare energie, energiezuinig bouwen, duurzame 
materiaalkeuzes, hemelwaterrecuperatie, duurzaam waterverbruik, overstromingsveilig wonen ed moeten 
weloverwogen toegepast worden bij het project. 
-In de definitieve aanvraag moet rekening gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
°Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
°Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
°Richtlijnen 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: 
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- 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 1,9 m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 
- 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. 

buurtwegen 

35. Gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 210 - Autonome procedure - Boudewijnstraat - 
Bekendmaking organisatie openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert een openbaar onderzoek voor de afschaffing van 
buurtweg n° 210, gelegen tussen de Paepestraat vanaf Boudewijnstraat 19 tot aan de Kanaallaan t.h.v. 
Kanaallaan 15,  kadastraal gekend als: Gemeente Brecht, 4de afdeling sectie E met nummers 38/Z –38/H/2 
– 38/T – 38/S – 40/Z – 40/Y – 92/T/2 – 55/A/2 – 40/T – 55T-/A/2 – 55/Z – 55/Y en 42/L en de infrastructuur 
van de Vlaamse waterweg. 
Artikel 2 
Het dossier en eventuele ingediende bezwaarschriften zullen binnen de 60 dagen na het einde van het 
openbaar onderzoek ter definitieve vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 

mobiliteit 

36. Signalisatievergunningen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor het plaatsen van signalisatie op de 
openbare weg aan: 
- De aanvrager om op donderdag 12 november en vrijdag 13 november 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Eyndovensteenweg t.h.v. huisnr. 149 – inname deel 
van de rijbaan voor plaatsing zonnepanelen 
- De aanvrager om tussen maandag 16 november 2020 en vrijdag 18 december 2020 (verlenging) 
signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius (DNW 20272487) te 
Brecht, Heihoefke / Oostmalsebaan  – aanleg leidingen voor Fluvius – werken in de berm/voetpad – inname 
deel van de rijbaan 
- De aanvrager om tussen maandag 16 november 2020 en vrijdag 20 november 2020 ( 1 à 2 opeenvolgende 
werkdagen in deze periode) (aanpassing datum) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Achteromstraat thv huisnr. 4 – RWA en DWA koppelen 
en aansluiten – afsluiten rijbaan 
- De aanvrager om tussen maandag 16 november 2020 en vrijdag 11 december 2020 (+/- 3 dagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius te Brecht, 
Bethaniënlei t.h.v. huisnrs. 30-32 – werken nutsleidingen  – inname fietspad, berm en deel van de rijbaan 
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- De aanvrager om tussen maandag 16 november 2020 en vrijdag 11 december 2020 (+/- 3 dagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius Integan te 
Brecht, Heyaard t.h.v. huisnr. 33 – vervangen distributiekabel  – werken in de berm 
- De aanvrager om tussen maandag 16 november 2020 en vrijdag 11 december 2020 (+/- 3 dagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius Integan te 
Brecht, Zandstraat t.h.v. huisnr. 80A – vervangen distributiekabel  – inname berm, voetpad en deel van de 
rijbaan 
- De aanvrager om tussen maandag 16 november 2020 en vrijdag 11 december 2020 (+/- 3 dagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius te Brecht, 
Alfons de Clerckstraat t.h.v. huisnrs. 1 t.e.m. 5 – vervangen defecte distributiekabel  – inname berm en 
voetpad 
- De aanvrager om van woensdag 18 november 2020 tot en met vrijdag 20 november 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Canadalaan thv huisnr. 28 – parkeerverbod voor 
vervanging ramen 
- De aanvrager om op donderdag 19 november 2020 ( van 08u00 tot 20u00) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Lessiusstraat t.h.v. huisnr. 11 - parkeerverbod voor 
het plaatsen van verhuiswagen en ladderlift 
- De aanvrager om van woensdag 18 november 2020 tot en met donderdag 19 november 2020 signalisatie 
aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Dakwerken WVG te Brecht, Brugstraat 
t.h.v. huisnr. 58 – parkeerverbod voor het plaatsen van kraan inzake dakwerken 
- De aanvrager om van maandag 16 november 2020 tot en met woensdag 18 november 2020 (verlenging) 
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 

lokale economie en landbouw 

37. Hernieuwing engagementsverklaring vzw Pleckske 2021-2025 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de vraag tot hernieuwing van het 
engagement in vzw Pleckske voor de periode 2021-2025 op voorwaarde dat de output van de projecten voor 
de gemeente Brecht voldoende groot en zichtbaar is.  
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om een jaarlijkse bijdrage te voorzien van 2 
414,01 euro voor de budgetjaren 2021 t/m 2025. 
Artikel 3 
Dit besluit wordt overgemaakt aan de consulente lokale economie en landbouw, de financiële dienst en vzw 
Pleckske. 
Artikel 4 
Onderhavig besluit wordt eveneens voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring. 
De heraanstelling van de afgevaardigde voor de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur wordt 
opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad. 

38. Samenwerkingsovereenkomst erfgoedtoets PDPO project agrarisch hergebruik - 
Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenwerkingsovereenkomst rond de erfgoedtoets 
goed.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de Provincie Antwerpen. 

39. Data markten en kermissen 2021 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de lijst met markten en kermissen voor 
het jaar 2021. 
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Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de consulente lokale economie, technische dienst, 
dienst mobiliteit en integrale veiligheid en de dienst vrije tijd. 

FINANCIËN 

40. 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 143 869,00 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

41. Budgetverschuiving toelage VMPA 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verschuiving goed: 
budgetverschuiving van 47/6497000/0319/toelage duurzaam waterverbruik naar 47/6497000/0340/toelage 
natuurverenigingen voor een bedrag van 500 euro voor 2020 tot en met 2025.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken budgethouders en de financiële dienst. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

42. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - V.K.G.J.J. 

43. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - B.B. 

burgerlijke stand 

44. Concessie begraafplaatsen J.P.C.G. - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

sport 

45. 10.000 stappen-campagne - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de toestemming aan de sportdienst voor het uitwerken 
van een Brechtse 10.000 stappen-campagne gedurende vier jaar met ondersteuning van Sport Vlaanderen 
en het Vlaams Instituut Gezond Leven. 

MENS - BIBLIOTHEEK 

46. Aankoop stoelen bibliotheek - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte voor de aankoop van bureaustoelen voor de 
bibliotheek goed voor een bedrag van 5332,47 euro (incl. btw) bij Burodiscount BVBA.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het secretariaat, de bibliotheek en de financiële dienst. 
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EREDIENSTEN 

47. Samenstelling Centraal Kerkbestuur Brecht – 9 november 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de  samenstelling van het Centraal 
Kerkbestuur Brecht d.d. 09/11/2020.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het Centraal Kerkbestuur, Bisdom Antwerpen en de 
Provincie-gouverneur.  
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


