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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 1 december 2020 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Via L. Aerts: Na al die maanden en maanden ... krijg ik vandaag opnieuw de melding dat het brandregime 
van de openbare verlichting aan De Merel nog steeds niet aangepast werd. Dringend bestelbon opmaken.  
- Xavierlaan - bouwmaterialen in voortuin of openbaar terrein - TD gaat ter plaatse kijken + opmaken 
schrijven 
- Bewoners aanschrijven in verband met proefopstelling schoolstraat in Toekomstlaan - uitleggen hoe 
schoolstraat werkt - op vraag van school en ouders - vragen mogen gericht worden aan het 
gemeentebestuur - ook communiceren aan directeur van de school  
- Afsluiting plaatsen op grens tussen fietspad en rijbaan in Hogebaan  
- Opmaak toegankelijkheidsreglement park Leeuwerik  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

projecten 

3. Luifel begraafplaats Overbroek - werfverslag 1 (d.d. 16 november 2020) - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van werfverslag nr. 1 (d.d. 16 november 2020) van 
de werfvergadering voor het bouwen van een nieuwe luifel op de begraafplaats, Sint-Willebrordus z.nr. te 
Overbroek. 

groendienst 

4. Kapvergunning Tilburgbaan 28 

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

5. Teruggave waarborg kapvergunning Kabouterlaan 12 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het advies van de groendienst met betrekking 
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tot hogervermelde kapvergunning. 
Aan de financieel directeur van de gemeente wordt de opdracht gegeven om de borgsom (€ 300) volledig 
terug te betalen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de dienst groen & leefomgeving 
en de aanvrager. 

wegendienst 

6. Werken nutsleidingen - Toelating/Melding 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de uitvoering van volgende werken in 
verband met een bodemonderzoek: 
- Group Van Vooren, Industriepark Rosteyne 1, 9060 Zelzate voor werken te Vaartkant Rechts 43, 2960 
Brecht volgens aanvraag d.d. 2/12/2020. 

gebouwen 

7. Aanstelling raadsman in project gemeentehuis 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen stelt raadsman De Keuster (Handelslei 60, 2980 Zoersel) aan 
om de gemeente Brecht te ondersteunen in het dossier 'Transformatie gemeenschapscentrum Jan Van Der 
Noot tot volwaardig administratief centrum' voor een ereloon van 130 euro / per uur, exclusief btw en 100 
euro /uur voor de medewerkers Steurs en Verbiest.  
Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

vergunningsregister 

8. GC2020/40 - Opname in het vergunningenregister - Hoogstraatsebaan 131 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
De hoeve (woning met aangebouwde schuur in L-vorm), het vrijstaande bijgebouw rechts naast de hoeve en 
de functie zonevreemd wonen gelegen te Hoogstraatsebaan 131 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie 
C 2 S) worden in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. De veranda in de hoek van de L-
vorm wordt niet opgenomen in het vergunningenregister als vergund geacht. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvragers en aan het Departement Omgeving. 
Artikel 3 
Beroepsmogelijkheden 
De opname of de weigering tot opname van een constructie als « vergund geacht » in het 
vergunningenregister kan worden bestreden met een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, 
overeenkomstig en met inachtneming van de regelen, vermeld in hoofdstuk VIII van titel IV en het decreet 
van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse 
bestuursrechtscolleges. Artikel 14, § 3, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State is van 
overeenkomstige toepassing. 
De beroepen bij de Raad inzake registratiebeslissingen kunnen door de volgende personen worden 
ingesteld: 
1° de persoon die beschikt over zakelijke of persoonlijke rechten ten aanzien van een constructie die het 
voorwerp uitmaakt van een registratiebeslissing, of die deze constructie feitelijk gebruikt; 
2° elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan 
ondervinden als gevolg van de registratiebeslissing; 
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3° procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de 
registratiebeslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve 
werking overeenkomstig de statuten. 
Een bij het dossier betrokken vergunningverlenende bestuursorgaan, dat nagelaten heeft een uitdrukkelijke 
beslissing te nemen in eerste administratieve aanleg, wordt geacht te hebben verzaakt aan zijn recht om 
zich tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen te wenden, behoudens overmacht. 
De beroepen inzake registratiebeslissingen worden ingesteld binnen een vervaltermijn van vijfenveertig 
dagen, die ingaat als volgt: 
1°...; 
2° wat betreft registratiebeslissingen: 
a) hetzij de dag na de betekening, wanneer een dergelijke betekening vereist is; 
b) hetzij de dag na de opname van de constructie in het vergunningenregister, in alle andere gevallen. 
De modaliteiten waaraan een verzoekschrift moet voldoen, worden geregeld in het Decreet van 4 april 2014 
betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse 
bestuursrechtscolleges. 
Contactgegevens van de Raad: 
Raad voor Vergunningsbetwistingen 
Ellips-gebouw 
Koning Albert II – laan 35 bus 81 
1030 Brussel 

9. GC2020/25 - Opname in het vergunningenregister - Eikenlei 74 - Deels goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het volume van de woning onder het hellend dak gelegen Eikenlei 74 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) 
sectie A 1 T5) wordt in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
De aanbouwen van de woning achter het volume onder het hellend dak gelegen Eikenlei 74 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 5) sectie A 1 T5) worden niet in het vergunningenregister opgenomen als geacht 
vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en aan het Departement Omgeving. 
Artikel 3 
Beroepsmogelijkheden 
De opname of de weigering tot opname van een constructie als « vergund geacht » in het 
vergunningenregister kan worden bestreden met een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, 
overeenkomstig en met inachtneming van de regelen, vermeld in hoofdstuk VIII van titel IV en het decreet 
van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse 
bestuursrechtscolleges. Artikel 14, § 3, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State is van 
overeenkomstige toepassing. 
De beroepen bij de Raad inzake registratiebeslissingen kunnen door de volgende personen worden 
ingesteld: 
1° de persoon die beschikt over zakelijke of persoonlijke rechten ten aanzien van een constructie die het 
voorwerp uitmaakt van een registratiebeslissing, of die deze constructie feitelijk gebruikt; 
2° elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan 
ondervinden als gevolg van de registratiebeslissing; 
3° procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de 
registratiebeslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve 
werking overeenkomstig de statuten. 
Een bij het dossier betrokken vergunningverlenende bestuursorgaan, dat nagelaten heeft een uitdrukkelijke 
beslissing te nemen in eerste administratieve aanleg, wordt geacht te hebben verzaakt aan zijn recht om 
zich tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen te wenden, behoudens overmacht. 
De beroepen inzake registratiebeslissingen worden ingesteld binnen een vervaltermijn van vijfenveertig 
dagen, die ingaat als volgt: 
1°...; 
2° wat betreft registratiebeslissingen: 
a) hetzij de dag na de betekening, wanneer een dergelijke betekening vereist is; 
b) hetzij de dag na de opname van de constructie in het vergunningenregister, in alle andere gevallen. 
De modaliteiten waaraan een verzoekschrift moet voldoen, worden geregeld in het Decreet van 4 april 2014 
betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse 
bestuursrechtscolleges. 
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Contactgegevens van de Raad: 
Raad voor Vergunningsbetwistingen 
Ellips-gebouw 
Koning Albert II – laan 35 bus 81 
1030 Brussel 

omgevingsvergunningen 

10. OMV2020/408 - Omgevingsvergunning - Brugstraat 148 - Openbaar onderzoek 

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

11. OMV2020/444 - Omgevingsvergunning - Vaartkant Rechts 14 - Openbaar onderzoek 

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

12. OMV2020/169 - Omgevingsvergunning - Vaartkant Rechts 8 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor de bouw en exploitatie van een 
industrieel bedrijfsverzamelgebouw, incl. omliggende wegenis en infrastructuur in Vaartkant Rechts 8 2960 
Brecht te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 397 L2 aan ANTWERP SOUTH LOGISTICS 
DEVELOPMENT NV gevestigd te Noordersingel 19 te 2140 Antwerpen, BERNAERTS TYRES 
INTERNATIONAL NV gevestigd te Bisschoppenhoflei 20 te 2930 Brasschaat en aanvrager, mits voldaan 
wordt aan volgende voorwaarden:  
Voorwaarden adviesinstanties  
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 ELIA Noord dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
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 Dienst lokale economie en landbouw 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.  
Stedenbouwkundige voorwaarden  
- De units moeten ingevuld worden met activiteiten die in overeenstemming zijn met de onderliggende 
gewestplanbestemming van milieubelastende industrieën. Retailzaken of toonzalen worden verboden. 
Onder retail verstaan we het leveren van fysieke goederen en/of diensten voor persoonlijk gebruik aan de 
consument. 
- Het groenscherm dient ingericht te worden met een combinatie van inheemse, streekeigen 
hoogstambomen met een minimale plantmaat van 16/18 en maximaal 10m uit elkaar, en een 
onderbegroeiing bestaande uit inheemse en streekeigen heesters. Bij voorkeur wordt zoveel mogelijk 
gewerkt met groenblijvende soorten.-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.  
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-WATER: uit te voeren maatregelen: 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat conform de richtlijnen:. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet hierop aangesloten 
worden. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt: 
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterputten van samen 25.000 l (5 putten van 
5.000 liter (1 per 2 units)) voorzien van nuttig hergebruik (bedrijfsgebouwen; put, pomp en aftappunten voor 
bedrijfstoepassingen, dienstkraan voor kuiswater, wc-spoelingen gelijkvloers, 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 150 m2 en inhoud van 95.000 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. 
-Voorwaarden debiet nooduitlaat bij grote aangesloten oppervlakte aan daken en/of verharding: 
Het doorvoerdebiet bedraagt minimaal 10l/s en het ledigingsdebiet bedraagt maximaal 20 l/s.ha vanaf 2500 
m2 aangesloten verharding, door middel van een knijpleiding, wervelventiel of pomp. 
Deze installatie maakt het mogelijk dat een buffervolume langzaam vol loopt, in de grond sijpelt en slechts 
een kleine hoeveelheid water over langere tijd afgevoerd wordt naar de riolering, gracht of waterloop. 
-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. 
-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. 
-Maatregel tegen mogelijke waterverontreiniging: 
• Plaatsen van een waterzuiveringsinstallatie (iba - kwzi). Er dient contact opgenomen te worden met Pidpa 
om aan te sluiten bij het gemeentelijk samenwerkingsproject om de plaatsing van een individuele 
afvalwaterbehandelingsinstallatie (iba) bij particuliere woningen aan te vragen, tel 03 216 88 64.  
 Er dient stroomafwaarts van de iba een controleputje voorzien te worden om objectieve staalname mogelijk 
te maken, bij voorkeur ter hoogte van rooilijn. 
• Plaatsen kws-afscheider (olie- en slibafscheider) en zandopvangput : het potentieel verontreinigd 
(hemel)water afkomstig van de parking of bedrijfsverharding mag slechts geloosd worden na aangepaste 
voorbehandeling. 
-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 
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lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer of via een infiltratiesysteem. 
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste alternatief lozing op de openbare 
riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de 
riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.) 
De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
Een deel van het water dient voor recuperatie en nuttige toepassing bij de bouwwerkzaamheden op de werf 
gestockeerd te worden. 
Het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik aan de omwonenden. Voor 
elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht afvoer in de riolering 
of beek. Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de milieuwetgeving. De 
exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet). 
-BOUWKUNDIGE ASPECTEN: Duurzaamheid, rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen, 
hernieuwbare energie, duurzame materiaalkeuzes, groendaken, hemelwaterrecuperatie, duurzaam 
waterverbruik en waterveilig wonen worden weloverwogen toegepast bij het project.  
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 een keuringsattest van de mazouttank in bij de gemeente binnen 3 maanden na 
ontvangst van de akte. 
-Er worden geen zeef- en breekactiviteiten voorzien tussen 1 februari en 1 september. 
-Het projectgebied wordt omzoomd door bufferend groen met een breedte van 5m (conform plan in 
aanvraag) 
-De verlichting van het bedrijfsterrein dient tot een minimum beperkt te worden om hinder voor fauna 
te vermijden. Opwaarts licht dient vermeden te worden, de verlichting mag enkel het doelgebied 
aanstralen  
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. 

13. OMV2020/371 - Omgevingsvergunning - Kempendreef 10 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor bouwen van een woning en slopen van 
de bestaande constructie in Kempendreef 10 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 39 X, mits 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
-Er dient een heraanplant te gebeuren met 5 streekeigen hoogstambomen met plantmaat 16/18 om 
het groene karakter van de omgeving te garanderen. 
-Er dient een grondafstand te gebeuren in functie van het BPA Recreatief Woongebied. 
-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-
221492. 
-De te ontbossen oppervlakte bedraagt 878m². Deze oppervlakte valt niet meer onder het 
toepassingsgebied van het Bosdecreet. 
-De bosbehoudsbijdrage van €1383,48 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 zodra de vergunning 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. 
WATERTOETS  
1. Richtlijnen en/of regelgevingen 
-Waterwetboek 
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-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.  
2. Maatregelen 
-WATER: 
-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. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt: 
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (woning: put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-spoelingen 
gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan beregening) met een noodoverloop naar 
een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk 
conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 0,80 m2 en inhoud van 498 liter. Deze installatie maakt het insijpelen van het 
opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Grachten en beken: In functie van ruiming en onderhoud dient men een ruimte van 1 meter te vrijwaren 
van obstakels en constructies langs grachten, beken of beddingen van niet-geklasseerde waterlopen. De 
gracht dient te allen tijde open gehouden te worden. 
-De overwelving van de baangracht wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de geldende 
gemeentelijke verordening inzake het overwelven van baangrachten en/of conform het advies van de 
Afdeling Wegen en Verkeer, Wegendienst en/of rioolbeheerder Pidpa. 
-Grachten: Eventuele bestaande private afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
-Verharding & ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
materiaalgebruik voor de verhardingen. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen bij voorkeur 
aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag om 
maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken.  
Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van 
toepassing. Enkele voorbeelden materialen waar het water naast of door de verharding de grond in kan: 
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de online ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’. 
° opmerking gebruik steenslag: het gebruik van gebroken steenpuin voor bouwkundig bodemgebruik als 
alternatief funderingsmateriaal is toegestaan voor zover gescheiden van de bodem en afgedekt onder de 
voorwaarden van het Vlarebo (zie website ovam). 
-Ophoging: Voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de woning kan in combinatie met afgraving dieper op het 
perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel (deels) 
overstroombare (kruip)kelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water. 
-OPPERVLAKTEWATER: Bronbemaling en droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van 
de werken een droogzuiging noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1). 
Ingezet moet worden op retourbemaling, d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer of via een infiltratiesysteem. 
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste alternatief lozing op de openbare 
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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 men contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos. 
-BOUWKUNDIGE ASPECTEN: Duurzaamheid, rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen, 
hernieuwbare energie, duurzame materiaalkeuzes, groendaken, hemelwaterrecuperatie, duurzaam 
waterverbruik en waterveilig wonen worden weloverwogen toegepast bij het project.  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- 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. 
Het vellen en ruimen kunnen het hele jaar gebeuren. Er wordt geen schoontijd opgelegd. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 

14. OMV2020/375 - Omgevingsvergunning - Kerkhovenakker laan D 14 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het regulariseren van een verbouwing in 
Kerkhovenakker laan D 14 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 86 H2, 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  
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1. 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.  
2. Maatregelen 
-WATER: 
-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). 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Vrijstelling hemelwaterput.  
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 4,16 m2 en inhoud van 2.603 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). 
-NATUUR: Bij het werken aan (oude) constructies, sloopwerken of het kappen van bomen dient men na te 
gaan vóór de werken beginnen of vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang 
komen, dient u contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos. 
-BOUWKUNDIGE ASPECTEN: Duurzaamheid, rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen, 
hernieuwbare energie, duurzame materiaalkeuzes, groendaken, hemelwaterrecuperatie, duurzaam 
waterverbruik en waterveilig wonen worden weloverwogen toegepast bij het project.  
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- 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 
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bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- 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. 

15. OMV2020/379 - Omgevingsvergunning - Terheidelaan 6 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor rooien van 1 boom in Terheidelaan 6 te 
Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 67 P9, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
-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. 

16. OMV2020/384 - Omgevingsvergunning - Welkomstraat 27 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor vervangen van de dakbedekking in 
Welkomstraat 27 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 626 X, 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.  
- 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.  

17. OMV2020/233 - Omgevingsvergunning - Lege Weg 2B - Deels goedkeuring, deels weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor het bouwen van een nieuw 
bijgebouw, voor het regulariseren van het inkorten van een stal en voor de zonevreemde functiewijziging van 
de stal. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het slopen van een veranda, voor het 
slopen van 2 bijgebouwen met bijhorende verhardingen, voor het intern verbouwen van de woning en voor 
de functiewijziging van bedrijfswoning naar zonevreemde woning in Lege Weg 2B te Brecht, 
kadasternummer (afd. 3) sectie D 187 A, 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. 
- 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. 
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

18. OMV2020/382 - Omgevingsvergunning - Molenstraat 111 - Uitnodiging POVC 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging op de Provinciale 
Omgevingsvergunningscommissie op 15/12/2020 inzake de omgevingsvergunningsaanvraag van AQUAFIN 
NV NV met als contactadres Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar inzake de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning voor RWZI - verzoek bijstelling milieuvoorwaarden in Molenstraat 111, 
kadasternummer (afd. 3) sectie C 606 K en (afd. 3) sectie C 606 C 
De aanvraag betreft RWZI - verzoek bijstelling milieuvoorwaarden : lozingsnormen voor stikstof en fosfor.  
Artikel 2 
Het bestuur beslist om zich niet te laten vertegenwoordigen op de zitting. 

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

19. OMVV 2020/14 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Prinsstraat 7 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden voor het bijstellen van lot 1 van een vergunde verkaveling in Prinsstraat 7 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 4) sectie D 884 P2 en (afd. 4) sectie D 884 S2, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
-  enkel open carports zijn toegelaten  
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  
Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de verkavelingsvergunning en aan de verkaveling 
gehechte bouwvoorschriften.  
1. 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).  
2. 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 
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aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag om 
maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken.  
Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van 
toepassing. Enkele voorbeelden materialen waar het water naast of door de verharding de grond in kan: 
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de online ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’. 
° opmerking gebruik steenslag: het gebruik van gebroken steenpuin voor bouwkundig bodemgebruik als 
alternatief funderingsmateriaal is toegestaan voor zover gescheiden van de bodem en afgedekt onder de 
voorwaarden van het Vlarebo (zie website ovam). 
-Bouwkundige aspecten: Duurzaamheid, rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen, hernieuwbare 
energie, duurzame materiaalkeuzes, groendaken, hemelwaterrecuperatie, duurzaam waterverbruik en 
waterveilig wonen worden weloverwogen toegepast bij de toekomstige bouwprojecten.  
- 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. 

omgevingsberoepen 

20. OMV2020/76 - Omgevingsvergunning - Bethovenstraat 48 - Hoorzitting beroep 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen wenst zich te laten vertegenwoordigen op de hoorzitting. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provincie en de dienst omgeving. 
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stedenbouwkundige attesten 

21. SA2020/23 - Stedenbouwkundige attesten - Lessiusstraat 92 - Ongunstig 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een ongunstig stedenbouwkundig attest afgeleverd voor een totaalrenovatie en het opsplitsen van 
de woning in meerdere woongelegenheden, afbreken van een aanbouw en bouwen van een bijgebouw in de 
achtertuin in Lessiusstraat 92 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 219. 

mobiliteit 

22. 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 30 november 2020 en vrijdag 4 december 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren in opdracht van Gemeente Brecht te Brecht, Krekelbergstraat - 
aanbrengen wegmarkeringen – parkeerverbod – eenrichtingsverkeer 
- De aanvrager vraagt om gedurende het ganse jaar 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen 
uit te voeren voor rekening van:AWV Antwerpen, district Brecht, Bethovenstraat 66 te 2960 Brecht op 
volgende plaats(en): ganse gemeente Brecht – maaien, snoeien van bomen, verwijderen van zwerfvuil, 
vegen van verharde oppervlakken, reinigen van kolken, profileren van grachten, aflagen van bermen, 
onderhoud fietspaden – mobiele werken van categorie 6 
- De aanvrager vraagt om tussen woensdag 9 december 2020 en vrijdag 18 december 2020 (1 à 2 
werkdagen in deze periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening 
van: Pidpa Hidrorio op volgende plaats(en): te Brecht, Mieksebaan t.h.v. huisnr. 108 –  DWA-aansluiting   - 
inname halve rijbaan – alternerend verkeer 
- De aanvrager vraagt om tussen woensdag 9 december  2020 en vrijdag 18 december 2020 (1 à 2 
werkdagen in deze periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening 
van: Pidpa Hidrorio op volgende plaats(en): te Brecht, Dalialaan t.h.v. huisnr. 7 –aansluiting vernieuwen + 
toezichtputjes plaatsen – afsluiten rijbaan met omleiding. 
- De aanvrager vraagt om tussen maandag 7 december 2020 en vrijdag 18 december 2020 (1 à 2 
werkdagen in deze periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening 
van: Pidpa Hidrorio op volgende plaats(en): te Brecht, Cambeenbos laan A t.h.v. huisnr. 7 –ontstoppen 
huisaansluiting - inname halve rijbaan gedeeltelijk + parkeerverbod.  
- De aanvrager vraagt om op donderdag 10 december 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen 
uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, Handelslei thv huisnr. 17 – 
plaatsen van verhuiswagen en ladderlift op voet- en fietspad.  
- De aanvrager vraagt om op woensdag 9 december 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen 
uit te voeren voor rekening van: Pidpa ov op volgende plaats(en): te Brecht, Abdijlaan t.h.v. huisnr. 20: 
aansluiting nutsleidingen, inname berm + halve rijbaan, alternerend verkeer 
 - De aanvrager vraagt om op vrijdag 18 december 2020 en zaterdag 19 december 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, 
Molenstraat 7A – parkeerverbod voor materiaalopslag 
- De aanvrager vraagt om van vrijdag 18 december 2020 tot en met woensdag 23 december 
2020  signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende 
plaats(en): te Brecht, Handelslei thv huisnr. 17 – plaatsen van container + verhuiswagen op voet- en fietspad 
– parkeerverbod aan de overkant van de straat 
 - De aanvrager om tussen maandag 7 december 2020 en woensdag 23 december 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Agentschap Wegen en Verkeer te Brecht, 
Eester – werken openbaar domein, voegvulling  - alternerend verkeer d.m.v. verkeerslichten   
- De aanvrager om op maandag 7 december 2020  (+/- 2 uur) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa Hidrorio te Brecht, Hoogstraatsebaan 
– asfalt affrezen van 3 putdeksels – inname halve rijbaan (per deksel) 
- De aanvrager om van dinsdag 8 december 2020 tot en met vrijdag 11 december 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Watermanlaan 11 – parkeerverbod voor plaatsen 
van container 
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- De aanvrager om op 14 december 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor 
rekening van Pidpa te Brecht, Heihoefke t.h.v. huisnr. 1 – inname fiets- en voetpad + halve rijbaan - 
nutsleidingen op openbaar domein 
- De aanvrager om tussen 9 december 2020 en 8 januari 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Pidpa – uitvoeren van grondmechanische 
proeven: plaatsen peilbuis en  infiltratieproeven te Brecht, Vaartkant Links t.h.v. huisnr. 43 - inname deel van 
de rijbaan – beurtelings verkeer 
- De aanvrager om op zondag 6 december 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Sint-Job-in-‘t-Goor, Kerklei thv huisnr. 30 - parkeerverbod inzake verhuis 
- De aanvrager om tussen woensdag 9 december 2020 en vrijdag 18 december 2020 (1 à 2 werkdagen in 
deze periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Kerkfabriek 
Sint-Michiel te Brecht, Biest t.h.v. Sint-Michielskerk – plaatsen van hoogtewerker – inname voetpad 

wonen 

23. Herstelvordering: Kapelstraat 56, 2960 Brecht - Vlaamse wooninspectie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord zich aan te sluiten bij de herstelvordering van 
Agentschap Wonen-Vlaanderen voor het pand gelegen te Kapelstraat 56, 2960 Brecht. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

24. Aanvullende agenda - Gemeenteraad 10 december 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Akte wordt genomen van aanvullende agendapunten bij de gemeenteraad op 10 december 2020. 

personeel 

25. Aktename van PV van selectieprocedure van technisch assistent bode (D1-3) 

FINANCIËN 

26. 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 394 807,06 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst van de nog terug te betalen waarborgen, naar 
aanleiding van afgehandelde kapvergunningen en/of bouwdossiers, goed voor een bedrag van 150 euro. 
Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

27. Budgetverschuiving Groen & leefomgeving - Wijziging budgetcode 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verschuiving goed: 
budgetverschuiving van A000013/6103400/0680/uitbestede werkzaamheden voor terreinen en onroerende 
infrastructuur op terreinen naar A000013/6103100/0680/aankoop van materialen voor terreinen en 
onroerende infrastructuur op terreinen voor een bedrag van 17 500 euro. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken budgethouders en de financiële dienst. 
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28. Budgetverschuiving Patrimonium 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verschuiving goed: 
budgetverschuiving van A000078/6130200/0050/Aankoop van materialen voor onderhoud van gebouwen in 
privégebruik naar A000078/6103100/011902/Aankoop van materialen voor terreinen en onroerende 
infrastructuur voor een bedrag van 2000 euro. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken budgethouders en de financiële dienst. 

29. Budgetverschuiving Onderwijs - Personeel ten laste van het werkingsbudget 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verschuiving goed: 
budgetverschuiving van van A000049/6145200/0800/schoolzwemmen, schoolreizen en uitstappen 
naar A000049/6230900/0800/Personeel ten laste van het werkingsbudget (Vlaamse overheid) voor een 
bedrag van 3 500 euro. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken budgethouders en de financiële dienst. 

30. Budgetverschuiving Groen & leefomgeving 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verschuiving goed: 
budgetverschuiving van A000013/6103400/0680/uitbestede werkzaamheden voor terreinen en onroerende 
infrastructuur op terreinen naar A000047/6141200/0390/milieu, afvalophaling en verwerking, poetsen voor 
een bedrag van 5 500 euro. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken budgethouders en de financiële dienst. 

31. Budgetverschuiving Cultuur- en Jeugddienst - Nieuwjaarszingen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende verschuiving goed: 
van A71/6145200/0705/Techniek: vrije voorstellingen naar A74/6169999/0750/Jeugdcultuur voor een bedrag 
van 2.800 euro.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken budgethouders en de financiële dienst. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

32. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - A.L. 

33. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - M. D. 

34. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - D.C.K. 

burgerlijke stand 

35. Concessie begraafplaatsen V.D.E - Besluit 

36. Concessie begraafplaatsen  A.C.M.F. - Besluit 
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37. Concessie begraafplaatsen  M.C.H. - Besluit 

38. Verlenging concessie begraafplaatsen J.G. - Besluit 

39. Voortijdige beëindiging van concessie begraafplaats DBA-VMM - Besluit 

40. Voortijdige beëindiging van concessie begraafplaats DBC-MJ - Besluit 

41. Voortijdige beëindiging van concessie begraafplaats BR-VIJ - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

cultuur 

42. Samenwerkingsovereenkomst met stad Hoogstraten betreffende IKO academie voor 
beeldende en audiovisuele kunst 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente 
Brecht en stad Hoogstraten betreffende IKO academie voor beeldende en audiovisuele kunst goed. 
De overeenkomst zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd op 14 januari 2021.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan het stadsbestuur van Hoogstraten. 

jeugd 

43. Verslag Jeugdraad van 19/11/2020 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag en de uitgebrachte adviezen van 
de Jeugdraad van 19/11/2020. 

WELZIJN 

44. Subsidie tot het toekennen van sociale correctie bij de inzameling van restafval - 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de betaalopdracht van de 'subsidie tot het 
toekennen van de sociale correctie van de inzameling van restafval' en besluit de 147 aanvragen uit te 
betalen conform het reglement, met name 95 euro per persoon. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst welzijn en de dienst financiën.  

45. Toelage kinderopvang in gezinnen (onthaalouders) - 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanvragen van de 
kinderopvanginitiatieven, waarbij 12,50 euro per (erkend) kind wordt voorzien, als ook een forfaitaire 
vergoeding in het kader van het Diftar-systeem t.b.v. 60 euro per adres.  
Artikel 2 
Het college keurt alle aanvragen goed, conform het toelagereglement 'kinderopvang in gezinnen'; 
goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 8 december 2016. 
Het college voorziet in de uitbetaling van deze subsidie, met name 5.237,50 euro aan subsidie aan 25 
aanvragers.  
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Artikel 3 
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan dienst welzijn en dienst financiën.  

EREDIENSTEN 

46. Vraag instructies kerkfabriek H. Man Job over investeringen 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen kan akkoord gaan met een gunning en uitvoering van de 
werken aan de verwarming in 2021 en zal desgevallend de benodigde kredieten in het meerjarenplan 
overdragen.  
Artikel 2 
De kerkfabriek H. Man Job wordt gevraagd in dat geval een aanpassing aan het meerjarenplan en 
budgetwijziging 2021 op te maken, voor de gunning kan plaatsvinden (of tegelijkertijd). 

47. Toelage - Kerkfabriek OLV Lourdes - Heraanleg toegangspad naar kleine ingang 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de betaling van de toelage aan 
kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes voor de eindfactuur van Renomark BVBA (A. van den 
Sandelaan 41, Schilde) voor een bedrag van 3.782,46 euro incl. btw. 
Artikel 2 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes en de dienst 
financiën. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


