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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 17 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 projectverantwoordelijke infrastructuur: Pidpa vraagt het akkoord van de gemeente voor het plaatsen 
van sfeervolle verlichting aan de watertoren te Sint-Job in het kader van de campagne #ikzorgvoorlicht in het 
kader van de COVID19 pandemie. Dit voor de periode tussen 15/12/2020 en 30/01/2021. Zij zullen zelf deze 
verlichting voorzien en betalen. standpunt: OK 
- Via L. Aerts: Sint-Michielschool: In CBS 03/11/2020 werd de vraag voor containers bekrachtigd. School 
vraagt nu om hulp van de wegendienst bij het leggen van klinkers in de grot (zie bijlage). standpunt: eerst 
ter plaatse gaan kijken om werken in te schatten. Als dit mogelijk, mag het in de planning 
opgenomen worden.  
- Via L. Aerts: Ter hoogte van de garages van bakkerij Cools (Tilburgbaan) ligt de asfalt (openbaar domein - 
zijkant rijbaan) er erg slecht bij. Kan teamverantwoordelijke Patrimonium ter plaatse gaan en hieraan een 
passende oplossing geven? standpunt: Ter plaatse gaan kijken en standpunt TD overmaken aan CBS. 
- Via D. De Veuster: We zouden op een aantal plaatsen in onze gemeente bijkomende kerstverlichting 
kunnen voorzien. Is dit voor het college ok? standpunt: OK. Zeker ook verlichting voorzien in Overbroek 
en Klein Veerle.  
- samenwerking met ATV in verband met trailer - kerstverlichting - doorgeven aan ATV dat we dit 
willen doen voor zover dit opgenomen kan worden als de verlichting hangt en we effectief de kans 
kregen om dit op te hangen.  
- Via S. Deckers: teruggave borg Paul Goossens (laatste boerderij Malle). - Nakijken. Worden borgen 
terugbetaald? Kan iemand ter plaatse gaan kijken? (sv2017052617). Is het einde der werken gemeld 
via het omgevingsloket? 
- Via Aquafin: Onze dienst operaties, die instaan voor het dagelijks onderhoud van onze installaties, 
ondervinden enige hinder om aan onze installaties te Brecht veilig te geraken: 

 "Voor het PS- Kattenhoflaan (Max Wildiersplein): kan de  gemeente  de 2 varkensruggen (betonnen 
drempels) wegnemen, en één wegneembaar paaltje plaatsen, zodat wij indien nodig dit paaltje 
kunnen wegnemen wanneer is een interventie nodig is. Over de varkensruggen rijden gaat zeer 
slecht en is gevaarlijk , bovendien zeer moeilijk op de camionette te positioneren. Een goot is in 
deze situatie onmogelijk." -> Dienst patrimonium stelt voor om t.h.v. van 1 parkeerplaats (meest 
centrale) de biggenruggen weg te nemen en symbool E3 op deze plaats te schilderen zodat hun 
diensten te allen tijde toegang hebben. standpunt: 1 parkeerplaats mag voorzien worden voor 
Aquafin door het weghalen van de varkensruggen. 

 "Voor de toegangsweg naar het overstort is het nodig om een verharding (voor zwaar vervoer) aan 
te leggen tussen de gemeentelijke weg en de laatste rode poort (zie foto’s) in bijlage. Dit is max. 10 
meter. Deze verharding was er vroeger, maar is opgebroken na de aanleg van het jeugdcentrum 
JOB. En het plaatsen van een sleutelkastje (waar enkel wij de sleutels van hebben) aan de eerste 
rode poort met daarin de sleutels van beide rode poorten, zodat wij steeds toegang hebben, ook bij 
nacht en ontij." -> Dienst patrimonium is geneigd om op geen van beide voorstellen in te gaan, wij 
kunnen niet meteen voor de geest halen welke verharding hier voordien lag, maar wij denken dat als 
er als iets lag dit simpelweg steenslag zal zijn geweest. Onze dienst is niet meteen geneigd dit 
zomaar hard te leggen, er dient immers ook rekening mee gehouden te worden dat deze werken 
mogelijks vergunningsplichtig zijn. Betreffende het sleutelkastje gaat dit over hun eigen sleutels van 
hun eigen poort, dergelijke kastjes kunnen ze normaal zelf aan hun poort of omheining 
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zetten/bevestigen. standpunt: standpunt van de dienst wordt gevolgd. Is er nagekeken of dit 
zelfs onze eigendom is?  

 TD informeren bij Aquafin en Pidpa: probleem van overstort Sint Job op te lossen via 
oplossing Arthur Van Heymbeeck? Kan er geïnformeerd worden naar een antwoord bij 
Aquafin en Pidpa? Dan kan dit antwoord bezorgd worden aan de aanwezigen van het 
plaatsbezoek.   

- kruispunt Sint Job - La dolce Vita - er wordt meer en meer ruimte ingenomen. Dit zorgt voor een 
belemmering van het fietspad. Graag ter plaatse gaan kijken. AWV zou al brieven verstuurd hebben. 
Waarschuwing mag verzonden worden. In een volgende fase mag een PV opgesteld worden. Laten 
opnemen door dienst mobiliteit en omgeving.   
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

3. Planning dienst infrastructuur - Aktename 

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

groendienst 

4. Kapvergunning Schotensteenweg 36 

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

5. Kapvergunning Kempisch Kanaal 203 

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

6. Kapvergunning Sparrenlaan 9 

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

7. Kapvergunning Wilgenlaan 9 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag niet goed voor het rooien 
van 1 eik. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 
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8. Kapvergunning Peter Benoitlaan 6 

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

9. Kapvergunning Dennenlaan 102A 

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

10. Kapvergunning De Gauw 76 

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

11. Teruggave waarborg kapvergunning K. Madoudreef 12 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het advies van de groendienst met betrekking 
tot hogervermelde kapvergunning. 
Aan de financieel directeur van de gemeente wordt de opdracht gegeven om de borgsom (€ 150) volledig 
terug te betalen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de dienst groen & leefomgeving 
en de aanvrager. 

gebouwen 

12. Aanstelling studiebureau voor vernieuwing HVAC sporthal - Goedkeuring starten procedure 
en lijst uit te nodigen firma's - 2020/027 

Besluit 
Artikel 1 
De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “Aanstelling 
studiebureau voor vernieuwing HVAC sporthal” wordt opgestart. 
Artikel 2 
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking: 
- Studieburo Herelixka NV, Wijnegemsteenweg 91 te 2970 Schilde; 
- Vörtgang BV, Rubensstraat 104/36 te 2300 Turnhout; 
- Studiebureau Thermo-Service BVBA, Vijverlaan 45 te 2610 Wilrijk; 
- Bosep bvba, Dennenlaan 56 te 2960 Sint Job in’t Goor; 
- Macobo-Stabo Kantoor Antwerpen, Solvynsstraat 5 te 2018 Antwerpen. 
Artikel 3 
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 22 december 2020 om 10.00 uur. 
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Artikel 4 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode 
2210000/MENS/0742 (actie/raming A000022/MJP000361). 

13. Nooddeuren sporthal De Ring - Goedkeuring gunning - 2020/022 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 12 november 2020, opgesteld 
door de dienst Patrimonium (wegendienst en dienst gebouwen) - Infrastructuur. 
Artikel 2 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3 
De opdracht “Nooddeuren sporthal De Ring” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op 
basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Metaalconstructies Couwenberg en Schellens NV, Meir 
45 te 2381 Weelde, tegen het nagerekende offertebedrag van € 23.683,31 excl. btw of € 28.656,81 incl. 21% 
btw. 
Artikel 4 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2020/022. 
Artikel 5 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode 
2210000/MENS/0742 (actie/raming A000022/MJP000361). 

14. Goedkeuring factuur werken parochiezaal Overbroek - 4 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de betaling van een toelage ter waarde van 
14.123,00 euro incl btw aan de verenigingen van Overbroek. 
Artikel 2 
De uitgave voor de subsidie is voorzien op 74/6640000/0739. Als bij de afrekening van alle facturen blijkt dat 
er een tekort zou zijn op dit budget, kan het saldo verschoven worden van 29/2211000/0742 Luifel 
petanquebanen Overbroek en Sint-Job naar 74/6640000/0739 infrastructuursubsidies verenigingen vrije tijd. 

15. Herstelling Ransomes kooimaaier met nummerplaat 1 LVA 747 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de herstelling volgens het document met 
referentie HE 29952 van kooimaaier Ransomes met nummerplaat 1 LVA 747 voor een bedrag van € 3 
597,64 (incl. 21% btw) door Bogaerts Tuinmachines, Lessiusstraat 93 A te 2960 Brecht.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de dienst groen & leefomgeving 
en Bogaerts Tuinmachines, Lessiusstraat 93 A te 2960 Brecht. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen 

16. Kandidaten gecoro – Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepen neemt kennis van de kandidaat-leden. 

algemeen - milieu 

17. Uitnodiging hoorzitting gemeentelijk toezichthouder 
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18. Kapmachtiging - Kooldriespark zn - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kapmachtiging verleend aan Michel Van 
Hoeck, Rode Dreef 12, 2970 Schilde inzake de eindkap van overhangende bomen, op een perceel te 
Brecht, Kooldriespark zn kadastraal gekend als 2 AFD H 329 r3 en als 2 AFD H 329 W2. 

19. Kapmachtiging - Noenheuvel zn - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kapmachtiging verleend aan Theodoor 
Van den Keybus, Patronaatstraat 46, Edegem, inzake 100 % eindkap van fijnspar op een perceel te Brecht, 
Noenheuvel zn kadastraal gekend als 2 AFD K 175 l. 

omgevingsvergunningen 

20. OMV2020/414 - Omgevingsvergunning - Wouwlaan 6 - Openbaar onderzoek 

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

21. OMV2020/424 - Omgevingsvergunning - Sint Lenaartsbaan 1 - Openbaar onderzoek 

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

22. OMV2020/459 - Omgevingsvergunning - Westmallebaan 71 en 71Z - Openbaar onderzoek 

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

23. OMV2020/284 - Omgevingsvergunning - Schotensteenweg 125 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor rooien van alle bomen in 
Schotensteenweg 125 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 66 G11, mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden: 
-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-
219437. 
- De te ontbossen oppervlakte bedraagt 307m². Deze oppervlakte valt niet meer onder het 
toepassingsgebied van het Bosdecreet. 
- De bosbehoudsbijdrage van € 1123,62 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. 
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.  
 - 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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Het vellen en ruimen kunnen het hele jaar gebeuren. Er wordt geen schoontijd opgelegd. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 

24. OMV2020/330 - Omgevingsvergunning - Vaartstraat 103 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor verbouwen en uitbreiden van een 
eengezinswoning in Vaartstraat 103 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 364 H, 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. 
- 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. 
- 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. 
- 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. 

25. OMV2020/361 - Omgevingsvergunning - Albertdreef 20A - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor de regularisatie van het bouwen van 
een gekoppelde ééngezinswoning, het bouwen van een garage in de achtertuin, het overwelven van een 
gracht en de regularisatie van het rooien van 2 bomen te Albertdreef 20A, 2960 Brecht, kadasternummer 
(afd. 5) sectie A 35 D3, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- Er mag 12,62m² niet strikt noodzakelijke verharding niet aangelegd worden. 
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- In totaal dienen er op het perceel 3 streekeigen hoogstambomen met plantmaat 16/18 aangeplant te 
worden. 
 (incl. 1 hoogstamboom voorzien in OMV2018/228) 
-De vrijblijvende delen van de scheidingsmuur van de woning (tegen de rechter perceelsgrens) en de 
linker muur van de garage (tegen de linker perceelsgrens) dienen met een duurzaam en kwalitatief 
materiaal afgewerkt te worden 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Dienst Wegen 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:  
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 
inhoud van 2500 liter (min. 1285 liter) en een wandoppervlakte van 3,42m² (min. 2,05m²). 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. 
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-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). 
-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”) 
- 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. 
- 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.  
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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. 

26. OMV2020/363 - Omgevingsvergunning - Dorpsstraat 3 en 5 - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor bouwen van een meergezinswoning 
met 6 appartementen en een ondergrondse garage in Dorpsstraat 3 en 5 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) 
sectie D 693 H en (afd. 4) sectie D 693 W2 aan ALLODIUM BVBA gevestigd te Handelslei 254 te 2980 
Zoersel. 

27. OMV2020/293 - Omgevingsvergunning - Lessiusstraat 58 - Aktename besluit deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het besluit van de deputatie dd 12/11/2020 
houdende gedeeltelijke  vergunning voor een melkveehouderij: de uitbreiding met een grondwaterwinning en 
de regularisatie naar de huidige toestand van het bedrijf in Lessiusstraat 58 2960 Brecht te Brecht, 
kadasternummer (afd. 3) sectie D 101 A en (afd. 3) sectie D 109 F. 
Bijz. vwd: Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige 
toepassingen 

omgevingsmeldingen 

28. OMV2020/441 - Omgevingsmelding - Vaartkant Rechts 12 - Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor een bedrijf dat 
betonwerken uitvoert, inrichting gelegen te 2960 Brecht, Vaartkant Rechts12 (unit 12a) , kadasternummer 
(afd. 4) sectie D 387.  
Artikel 2  
Er wordt akte genomen voor onbepaalde duur. 
Artikel 3 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd.  
Bijzondere milieuvoorwaarden: 
-voorzorgmaatregelen tankplaats 
-plaatsen kws-afscheider 
-plaatsen zandvanger 
-optimalisatie hemelwatergebruik voor bedrijfstoepassingen 
-gebruik laagwaardig water voor de wasplaats  
Dieselverdeelinstallatie (of verdeling andere P3-producten) - voorwaarden tankpiste: 
*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- en slibvanger) wordt geloosd in de baangracht of 
riolering.   
*Voor het lozingspunt dient een controleputje te worden voorzien om het nemen van waterstalen mogelijk te 
maken.  Het geloosde afvalwater moet voldoen aan de lozingsnormen voor bedrijfsafvalwater.  
Plaatsen van een KWS (koolwaterstof)-afscheider als maatregel tegen mogelijke 
waterverontreiniging:  Bedrijfsafvalwaters, 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-afcheider (olie- en 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-afscheider 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 overeenstemmende attesten worden bijgehouden en ter beschikking gehouden 
van de toezichthoudende overheid. 
* De exploitant inspecteert minstens om de 3 maanden de KWS-afscheider en houdt een logboek bij van de 
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inspecties. De exploitant kan ook een alarmsysteem voorzien om de goede werking van de KWS-afscheider 
op te volgen; 

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

29. OMVV 2020/22 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Eendrachtslaan 37 - Openbaar 
onderzoek 

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

30. OMVV 2020/9 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Peter Benoitlaan - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden voor opsplitsen van lot 3 in 2 loten voor halfopen bebouwing in Peter Benoitlaan  te Brecht, 
kadasternummer (afd. 5) sectie A 145 V, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- in de zijtuinstrook worden enkel open carports toegelaten. 
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 Pidpa drinkwater dienen strikt nageleefd te worden en 
maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van PROXIMUS dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Eandis System Operator dienen strikt nageleefd te worden 
en maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
WATERTOETS  
Waterrichtlijnen 
-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 
-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 worden weloverwogen toegepast bij de bouwprojecten. 
-Natuur: boomkappingen enkel toegestaan 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.  
Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de verkavelingsvergunning en aan de verkaveling 
gehechte bouwvoorschriften. 
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De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst 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. 
- 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. 
- 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. 

31. OMVV 2020/16 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Zandschel 7 - 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 Zandschel 5 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie B 
195 R2 en (afd. 5) sectie B 196 G, 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 Pidpa drinkwater dienen strikt nageleefd te worden en 
maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van PROXIMUS dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Eandis System Operator dienen strikt nageleefd te worden 
en maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
WATERTOETS  
Waterrichtlijnen 
-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 
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(zie http://www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen).  
Watermaatregelen 
-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 worden weloverwogen toegepast bij de bouwprojecten. 
-Natuur: voor zover de kap plaats heeft 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.  
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. 
- 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. 
- Lot 1 is reeds bebouwd en worden 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 in rood gewijzigde verkavelingsvoorschriften dienen toegepast te worden. 
- bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Op het verkavelingsplan werden geen wijzigingen van het terreinprofiel opgenomen. Deze 
verkavelingsvergunning omvat dan ook geen stedenbouwkundige vergunning voor het wijzigen van het 
terreinprofiel. 
- wanneer voor een lot van de verkaveling is overgegaan tot registratie van de verkoop, de verhuring voor 
meer dan negen jaar, of de vestiging van erfpacht of opstalrecht wordt aan de gemeente een attest 
overgemaakt met het lotnummer, de datum van dergelijke registratie en naam en adres van de koper, 
huurder, houder van opstalrecht of erfpacht. 
- de percelen kunnen niet als bouwgrond verkocht worden en er zullen geen bouwvergunningen verleend 
worden alvorens aan deze voorwaarden voldaan is. 
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32. OMVV2019/30 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Cambeenboslaan C42 - Hoorzitting 
beroep 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen laat zich vertegenwoordigen op de hoorzitting van het beroep. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provincie en de dienst omgeving. 

mobiliteit 

33. 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 tussen maandag 23 november 2020 en vrijdag 4 december 2020 ( +/- 1 werkdag in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius te Brecht, 
Van Bavellaan (tussen Vredelaan en Elzenlaan)  – aanleg nutsleidingen – werken in de berm 
- De aanvrager om van dinsdag 24 november 2020 tot en met donderdag 26 november 2020 signalisatie 
aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van KVIK te Brecht, Canadalaan thv huisnr. 
27 – parkeerverbod voor ladderlift, werkvoertuigen en ladden en lossen 
- De aanvrager om op woensdag 25 november 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Sint-Job-in-‘t-Goor, Kerklei thv huisnr. 33 - parkeerverbod voor verhuiswagen en inname 
voetgangersstrook voor ladderlift 
- De aanvrager om op vrijdag 27 november 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Korte Nieuwstraat 32 - parkeerverbod voor het plaatsen van verhuiswagen 
- De aanvrager om van maandag 16 november 2020 tot en met zaterdag 12 december 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Hofkens te Brecht, Kapelstraat t.h.v. 
huisnrs. 65 en 65A – parkeerverbod voor camionettes voor gevelwerken huisnr. 52 
- De aanvrager om van vrijdag 27 november 2020 tot en met zondag 29 november 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Korte Nieuwstraat 15 - parkeerverbod aan de 
overkant van huisnr. 15 voor het plaatsen van verhuiswagen en aanhangwagen 
- De aanvrager om tussen woensdag 18 november 2020 en vrijdag 27 november 2020 (1 à 2 werkdagen in 
deze periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa 
Hidrorio te Brecht, Eester t.h.v. huisnr. 12 – riooldeksel vervangen – inname fietspad en deel van de rijbaan 
- De aanvrager om op maandag 23 november 2020 (tussen 10u en 15u) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Hogebaan (t.h.v. woning Brugstraat 115) – inname 
voetpad en parkeerplaats aan de overkant - parkeerverbod 
- De aanvrager om van vrijdag 20 november 2020 tot en met zaterdag 21 november 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Veldstraat t.h.v. huisnr. 3 : parkeerverbod voor het 
plaatsen van container 
- De aanvrager om van dinsdag 24 november 2020 (18.00u) tot en met vrijdag 27 november 2020 (12.00u) 
signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van de kerkraad te Brecht, 
Lochtenbergplein  – plaatsen van 6 parkeerverbodsborden voor de tijdelijke afsluiting van de kerkparking 
voor het snoeien van de bomen in het bos en in de buitentuinen rond de kerk 
- De aanvrager om van maandag 30 november 2020 tot en met zondag 20 december 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Maarten Gyssens te Brecht, Korte 
Nieuwstraat t.h.v. huisnrs. 26 t.e.m. 28 - parkeerverbod voor het plaatsen van container en camionettes 
inzake dakwerken 
- De aanvrager om tussen 30 november 2020 en 9 december 2020(1 à 2 werkdagen in deze periode) 
signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening va Pidpa Hidrorio te Brecht, Van 
Bavellaan t.h.v. kruispunt met Vredelaan – 2 percelen voorzien van DWA-aansluiting  - afsluiten rijbaan met 
omleiding 
- De aanvrager om tussen maandag 23 november 2020 en woensdag 2 december 2020 (1 à 2 werkdagen in 
deze periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa 
Hidrorio te Brecht, Vaartstraat t.h.v. huisnr. 231 – opzoeken wachtaansluitingen en plaatsen 
huisaansluitputjes – inname voetpad, fietspad en deel van de rijbaan 
- De aanvrager om op vrijdag 20 november 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van Pidpa ov te Brecht, Molenstraat t.h.v. huisnr. 107: herstelling/ onderhoud waternet 
- inname fietspad, berm en deel van de rijbaan 
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 - De aanvrager om tussen maandag 23 november 2020 en donderdag 3 december 2020 ( 4 à 5 werkdagen 
in deze periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Fluvius te 
Brecht, Max Wildiersplein – aanleg nutsleidingen – parkeerverbod en inname voetgangersstrook en fietspad 
- De aanvrager om op donderdag 3 december 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Sint-Job-in-‘t-Goor, Kerklei thv huisnr. 33 - parkeerverbod voor verhuiswagen en inname 
voetgangersstrook voor ladderlift 
- De aanvrager om op 1 december 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor 
rekening van Pidpa te Brecht, Hoogstraatsebaan 103 – inname berm, fietspad en deel van de rijbaan – 
nieuwe aansluiting waternet. 

34. Tijdelijk politiereglement - parkeerverbod - Oostmalsebaan (gedeelte tussen Heihoefke en 
huisnummer 4) 

Besluit 
Artikel 1 
Vanaf heden gedurende 6 maanden wordt parkeerverbod ingevoerd in de Oostmalsebaan aan de pare kant 
van de rijbaan vanaf het kruispunt met het Heihoefke tot huisnummer 4.  
Artikel 2 
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door het plaatsen van 
verkeersborden E1.  
Artikel 3 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16/03/1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen.  
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

35. Klacht agentschap binnenlands bestuur - lokaal toezichthouder milieu - Aktename 

36. Klachtenbehandeling - Rapport oktober 2020 

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

ICT 

37. Aankoop laptops voor thuiswerk in functie van Coronavirus - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de aankoop van 12 extra laptops met support goed voor 
een bedrag van 15 556,02 euro (incl. btw). 
Artikel 2 
Bij budgetwijziging zal nog bijkomend budget (15 000 euro) worden overgedragen van het 
investeringsbudget aankopen informatica naar het exploitatiebudget aankopen informatica. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de financiële dienst en de dienst ICT. 
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38. Vervanging telefonie en berichtenserver WZC  - Goedkeuring starten procedure en lijst uit te 
nodigen firma's - 2020/025 

Besluit 
Artikel 1 
De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “Vervanging telefonie 
WZC ” wordt opgestart. 
Artikel 2 
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking: 
- Telenet Group NV, Koralenhoeve 15, te  2160 Wommelgem; 
- Real Dolmen, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen; 
- BKM, Herkenrodesingel 37 a , te  3500 Hasselt; 
- 25-8, Durmaelaan 7A te 9880 Aalter. 
Artikel 3 
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 8 januari 2021 om 11.00 uur. 

personeel 

39. Vacantverklaring van 1 VE contractuele functie van geschoold arbeider-schrijnwerker (D1-3) 

40. Aanvaarding/niet aanvaarding van de kandidaturen voor technisch assistent bode (D1-3) 

41. Verlenging werfreserve technisch assistent medewerker sporthal (D1-3) 

42. Tijdelijke aanstelling als waarnemend coördinator dienst Vrije Tijd 

43. Tijdelijke uitbreiding tewerkstelling van consulent sport 

44. Tijdelijke uitbreiding tewerkstelling voor ondersteuning dienst Vrije Tijd 

45. Aanvaarding vrijwillig ontslag  

46. Stageaanvraag dienst gebouwen 

47. Besluit tot niet-erkenning als arbeidsongeval van voorval op 16 juni 2020  

48. Indiening verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen 
en/of ongewenst seksueel gedrag op het werk - Aktename 

49. Akkoord rapport Fiabilis en te nemen acties rond vrijstelling bedrijfsvoorheffing 

50. Principieel akkoord voor de uitvoering van het sectoraal akkoord 2020 en bijhorende 
aanpassingen RPR 

51. Samenstelling beroepscommissie 

FINANCIËN 

52. 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 141 235,85 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
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Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

53. Aanpassing meerjarenplan 2 2020-2025 gemeente en OCMW Brecht 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft principieel goedkeuring aan de aanpassing 
meerjarenplan 2 gemeente en OCMW 2020-2025 met de kredieten gemeente voor 2020 en 2021: 
Exploitatie uitgaven: 23.109.594 en 25.410.439 
Exploitatie ontvangsten: 31.572.598 en 31.655.112 
Investeringen uitgaven: 3.225.844 en 10.093.519 
Investeringen ontvangsten: 56.967 en 374.959 
Financiering uitgaven: 2.391.157,00 en 2.021.815 
Financiering ontvangsten: 108.233,00 en 5.608.233 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen legt het meerjarenplan voor aan de gemeenteraad van 
december 2020. 

54. Goedkeuring waarderingsregels gemeente en OCMW Brecht 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de waarderingsregels voor gemeente en OCMW goed. 

55. Kohier van de gemeentebelasting tweede verblijven - aanslagjaar 2020 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het kohier van de gemeentebelasting op tweede 
verblijven goed voor een bedrag van 98 250 euro voor het aanslagjaar 2020 en verklaart deze ook 
invorderbaar. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

56. Budgetverschuiving muziekschool-IKO 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verschuiving goed: 
budgetverschuiving aan van A50/6132000/820/Aankoop benodigdheden IKO (verf, klei, ...) naar 
A51/6493000/820/Bijdrage muziekacademie Merksem (muziekschool) voor een bedrag van 463,41 euro. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken budgethouders en de financiële dienst. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

57. Inschrijving van ambtswege in de bevolkingsregisters S.F. 

58. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - U.C. 

59. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - V.R.M. 

60. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - B.N. 
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burgerlijke stand 

61. Concessie begraafplaatsen M.T.F.C. - Besluit 

62. Concessie begraafplaatsen  P.J.G.V.H. - Besluit 

63. Concessie begraafplaatsen G.P.P. - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

64. Besteding noodfonds 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan 'het toelagereglement ter ondersteuning 
van het verenigingsleven omwille van de impact van Corona op hun werking' en verwijst dit door ter 
goedkeuring naar de gemeenteraad. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de besteding van het noodfonds zoals 
toegelicht in de motivatie. 

cultuur 

65. OC 't Centrum - Prijslijst verenigingen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de prijslijst voor verenigingen voor OC 't Centrum goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de concessiehouder Luc Stoffels. 

66. Voorlopige oplevering theatertechnieken OC 't Centrum 

Besluit 
Artikel1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het verslag van voorlopige oplevering goed.  
Artikel 2 
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de dienst vrije tijd. 

sport 

67. Aankoop 6 nieuwe vouwgordijnen + plaatsing - Sporthal De Ring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de aankoop van 6 nieuwe 
vouwgordijnen + plaatsing bij Decor Van Looveren, Brugstraat 40, 2960 Sint-Job-in't-Goor voor een bedrag 
van 3.404,27, exclusief btw. 
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan Decor Van Looveren, Brugstraat 40, 2960 Sint-Job-in't-Goor en aan de 
dienst financiën. 

WELZIJN 

68. Projectsubsidie ter compensatie van de kosten voor opvang van schoolkinderen tijdens de 
verlengde herfstvakantie 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het aantal kinderen dat werd opgevangen 
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tijdens de verlengde herfstvakantie 2020 door de lokale partner Ferm Kinderopvang - buitenschoolse 
kinderopvang, in de locaties van Brecht, Sint-Job en Sint-Lenaarts.  
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen gaat over tot de officiële aanvraag van de projectsubsidie 
wanneer door de overheid deze formulieren / procedure bekend gemaakt worden. Dienst welzijn zal deze 
aanvraag verder opvolgen.  
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


