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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 8 december 2020 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- GBS: plaatsen van geluidsisolatie aan de plafond van de kleuterklassen in de Sleutelbloem -> aankopen 
van de panelen met het bevestigen in eigen beheer zou zo'n € 25/m² kosten. Voor de drie klassen zou dat 
een bedrag zijn van ongeveer € 3 750,00 kosten zonder btw. Graag goedkeuring om TD dit te laten doen in 
het begin van 2021. Hiervoor zal in de budgettering van 2021 rekening gehouden moeten worden (zie mail in 
bijlage). Wordt nagekeken of dit in budget past? De vraag komt deze adhoc of is hier een basis 
voor?  Na te vragen Stef. 
- Via C. Beyers: De deurbel aan het sociaal huis werkt niet goed. Kan deze nagekeken worden?  
- Putdeksel Schotensteenweg nakijken 
- Via L. Aerts: de ontwikkeling van de Zwan-site en de mogelijke gevolgen ervan op de mobiliteit in de 
deelgemeente Sint-Job.  Er is een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan in opmaak. De mobiliteit is een 
aandachtspunt voor onze gemeente dit werd ook meegegeven.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

projecten 

3. Aanleg fietspad en rioleringswerken Kloosterstraat - Saneren stookolietank i.f.v. onteigening 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om de vergoeding voor de saneringswerken 
van de mazouttank op te nemen in de verkoopakte en verwijst dit agendapunt voor goedkeuring door naar 
de gemeenteraad.  
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen geeft IGEAN de opdracht om verder te onderhandelen met de 
eigenaar in verband met de kostprijs en plaatsing van een nieuwe mazouttank. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft geen goedkeuring aan de kostprijs zoals nu voorzien in 
de bijgevoegde prijsofferte. De kostprijs van een nieuwe mazouttank moet verminderd worden naar de reële 
waarde van de bestaande mazouttank. 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen geeft geen goedkeuring voor de kosten voor eventuele latere 
bodemsaneringswerken. 
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Igean, de dienst infrastructuur en de financiële dienst. 

4. Luifel begraafplaats Overbroek - werfverslag 2 (d.d. 7 december 2020) - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van werfverslag nr. 2 (d.d. 7 december 2020) van 
de werfvergadering voor het bouwen van een nieuwe luifel op de begraafplaats, Sint-Willebrordus z.nr. te 
Overbroek. 

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen van dinsdag 15 december 2020 
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groendienst 

5. Preventieve en curatieve bestrijding eikenprocessierupsen op privé-domein - project IGEAN 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen wenst samen te werken met IGEAN voor de bestrijding van de 
eikenprocessierupsen op privé-domein. 
Het college van burgemeester en schepenen gaat niet in op het aanbod van IGEAN voor de bestrijding van 
de eikenprocessierupsen op openbaar domein. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de dienst groen en leefomgeving en aan IGEAN, 
Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem. 

wegendienst 

6. Werken nutsleidingen - Toelating/Melding 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de uitvoering van volgende werken: 
- Fluvius, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout voor werken in de Hogebaan en de Holleweg, 2960 
Brecht volgens dossier 20-05261. 

7. Herstelling strooiwagen, vervangen DIN-plaat - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de pro-forma factuur van W.T.S. Hydraulics , Glasstraat 
31, 2170 Merksem m.b.t. de herstelling van de strooiwagen voor een bedrag van € 4 509,50 excl. btw goed. 

8. Vaartlaan - Vergunning gebruik gronden van de Vlaamse Waterweg i.h.k.v. de plaatsing van 
een laadpaal voor EV's  - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de overeenkomst met de Vlaamse Waterweg voor de 
ingebruikname van de gronden in de Vaartlaan goed. 

9. Onderhouds- en herstellingswerken 2020 - Vorderingsstaat 1 Studieburo Schillebeeckx en 
bijhorende factuur Norré-Behaegel - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat van Studieburo Schillebeeckx en 
de factuur van Norré-Behaegel voor een bedrag van € 56 762,22 excl. btw goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 

gebouwen 

10. Aanstellen ontwerper voor sloopwerken bovenbouw kinderdagverblijf oud-klooster (Sint-Job, 
Hogebaan 4) - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden - 2020/028 

Besluit 
Artikel 1 
Het bestek met nr. 2020/028 en de raming voor de opdracht “Aanstellen ontwerper voor sloopwerken 
bovenbouw kinderdagverblijf oud-klooster (Sint-Job, Hogebaan 4)”, opgesteld door Gemeente Brecht 
worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, 
leveringen en diensten. De raming bedraagt € 15.000,00 excl. btw of € 18.150,00 incl. 21% btw. 
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Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van 
beperkte waarde). 
Artikel 3 
Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door Gemeente Brecht. 
Artikel 4 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 5 
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde 
AP/ART ARCHITECTEN BV CVBA, Maasfortbaan 203 te 2500 Lier, tegen het nagerekende offertebedrag 
van € 6.750,00 excl. btw of € 8.167,50 incl. 21% btw. 
Artikel 6 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2020/028. 

11. Aankoop draadafsluiting GBS Klavertje Drie - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de aankoop van de materialen voor het 
optrekken van een draadafsluiting bij Hekkenbouwer b.v., Spijker 67, 2910 Essen voor een bedrag van € 5 
008,19 inclusief btw. 
Artikel 2 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen 

12. Gebiedsprogramma kanaal Dessel-Turnhout-Schoten: Engagement deelname werkgroepen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen engageert zich om mee te werken aan een gebiedsprogramma 
rond het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten.  
Op dit ogenblijk houdt dit engagement een actieve deelname van de werkgroepen in met de inbreng van 
terreinkennis en het aanleveren van gegevens. 
Volgende personen worden afgevaardigd voor volgende werkgroepen: 

 Toerisme en recreatie (Christel Wilms) 

 Economie gekoppeld aan mobiliteit (Ben De Bruyn) 

 Open ruimte (landbouw-natuur) (Sabine Van Eester) 

omgevingsvergunningen 

13. OMV2020/409 - Omgevingsvergunning - Lochtsebaan 2 - Openbaar onderzoek 

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

14. OMV2020/428 - Omgevingsvergunning - Molenheiken 39 - Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek. 
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15. OMV2020/453 - Omgevingsvergunning - Achterkloosterstraat z/n - Openbaar onderzoek 

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

16. OMV2020/475 - Omgevingsvergunning - Luyckstraat 2A - Openbaar onderzoek 

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

17. OMV2020/492 - Omgevingsvergunning - Hoogstraatsebaan 125 - Openbaar onderzoek 

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

18. OMV2020/122 - Omgevingsvergunning - Leopoldstraat 15 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het plaatsen van een luifel, het 
regulariseren van een modulaire schoolunit, het plaatsen van een bijkomende modulaire schoolunit en de 
gedeeltelijke afschaffing van buurtweg n° 203 bij de basisschool In 't Groen gelegen in de Leopoldstraat 15 
te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 915 M aan mevrouw Danielle Van Ast namens GO! 
SCHOLENGROEP ANTWERPEN AV gevestigd te Thonetlaan 106/A te 2050 Antwerpen, mits voldaan wordt 
aan volgende voorwaarden: 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Brandweer dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies: 
De hulpverleningszone geeft een gunstig brandpreventieverslag mits naleving van volgende voorwaarden: 
plaatsen van: 
o handbrandmelder 
o rookmelders in elk lokaal 
o blusapparaat in elk lokaal 
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen: 
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Waterwetboek 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-
rioleringsbeheer.  
Naleving wettelijke voorwaarden inzake bouwafstanden en afsluitingen nabij waterlopen hetzij : 
-vrijwaren 5m erfdienstbaarheidszone voor onderhouds- en ruimingswerken vanaf kruin van de waterloop 
-afsluiting tot 1,50 m toegelaten op min 0,75m tot 1m vanaf de kruin van de waterloop 
-afsluitingen hoger dan 1,50m te plaatsen op minimaal 5 m van de kruin van de waterloop 
-afsluitingen haaks op de waterloop moeten binnen de 5m-zone verwijderbaar zijn  
-WATER: uit te voeren maatregelen: 
-Aanpak wateroverlast: Teneinde de wateroverlast op het terrein en de omgeving te beperken dienen 
de nodige maatregelen genomen te worden zoals beschreven in het luik 'waterproblematiek' in de 
watertoets: 
De verbinding tussen de publieke gracht die de afwatering van de Processieweg naar de Dorpsloop 
regelde dient hersteld te worden. 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering: Aangezien de betreffende bouwaanvraag zich 
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situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op een zuiveringsinstallatie (centraal 
gebied) dienen de gebouwen reglementair te worden aangesloten op de bestaande riolering (als dat nog niet 
zou zijn uitgevoerd). 
-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. In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal gebied) 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: 
De voorwaarde bij het besluit van 13/06/2016 houdende als volgt :” plaatsen infiltratiesysteem 2,88 m2 en 
inhoud van 1800 liter” wordt opgeheven en vervangen als volgt: 
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van 10.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (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 met een minimale 
wandoppervlakte van 5,09 m2 en inhoud van 3.181,5 liter. Deze installatie maakt het insijpelen van het 
opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op beek. 
-Waterlopenkaart: De erfdienstbare strook langs geklasseerde waterlopen en publieke grachten voor 
ruimingswerken moet gerespecteerd worden. Dit impliceert het vrijhouden van een zone van minimaal 5 
meter vanaf de oeverzone voor waterlopen (wetgeving 28/12/1967) en twee meter bij publieke grachten 
(light-statuut - GR 5/05/2015) 
-Grachten en beken: In functie van ruiming en onderhoud dient men een ruimte van 1 meter te vrijwaren van 
obstakels en constructies langs grachten, beken of beddingen van niet-geklasseerde waterlopen. De gracht 
dient te allen tijde open gehouden te worden. 
-Grachten: Eventuele bestaande private afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
-Verharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
materiaalgebruik voor de verhardingen. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen bij voorkeur 
aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag om 
maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken.  
Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra watermaatregelen zoals infiltratieverplichtingen van 
toepassing. Enkele voorbeelden materialen waar het water naast of door de verharding de grond in kan: 
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de online ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’. 
° 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). 
-Ontharding: In dit project is een aanzienlijke oppervlakte aan verharding in verhouding met de 
perceelsoppervlakte waarbij op termijn naar alternatieven dient gezocht te worden. Een ontharding 
en vergroening van de schooldomein is een belangrijk aandachtspunt toekomstgericht. 
-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. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 
- Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be 
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19. OMV2020/232 - Omgevingsvergunning - Hoge Mereyt ZN - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor een tuinbouwbedrijf: de opslag van 400 
kg meststoffen, de inrichting van een grondwaterwinning, het regulariseren van 2 plastiektunnels en 
betonverharding, de aanleg van 2 containervelden met bijhorende verharding en het bouwen van een 
watertechnische berging in  te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie N 39 B aan de aanvrager mits 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Departement Landbouw en Visserij (hoofdbestuur) 
dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Vlaamse Milieumaatschappij 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 Departement Landbouw en Visserij (hoofdbestuur) 
dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
Stedenbouwkundige voorwaarden  
WATERTOETS: vergunningsvoorwaarden en watermaatregelen:  
Rekening moet gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
-Waterwetboek 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-
rioleringsbeheer.  
-WATER: uit te voeren maatregelen: 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt: 
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwateropslag van 136.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (beregening teelten) met een noodoverloop naar een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt 
het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 5.556 m2 en inhoud van 72.228 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 tot 40 l/s.ha bij verhardingen vanaf 5000 m2, 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. 
-Grachten en beken: In functie van ruiming en onderhoud dient men een ruimte van 1 meter te vrijwaren van 
obstakels en constructies langs grachten, beken of beddingen van niet-geklasseerde waterlopen. De gracht 
dient te allen tijde open gehouden te worden. 
-Verharding & ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
materiaalgebruik voor de verhardingen. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen bij voorkeur 
aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag om 
maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken.  
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).  
en verder:  
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- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de  
- 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. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 
- overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist.  
Milieuvoorwaarden 
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van Vlarem dienen te worden nageleefd 
A. Algemeen 
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) 
1. Alternatieven inzetten om gebruik van grondwater te beperken  
a) Captatie van grondwater afkomstig van omliggende bronbemalingen bij bouwwerken dient benut 
te worden, voor zover geschikt voor de aard van de teelt (ijzerhoudend water). 
b) Hemelwater gebruik inzetten met waterbuffering en sproeiwagens vanuit de bedrijfslocatie of 
afkopen overtollig regenwater van potentiële aanbieders.  
2. Grondwaterwinning  
a) Ingebruikneming/buitendienststelling grondwaterwinning: Aan de hand van een voorgeschreven 
meldingsformulier moeten elke ingebruikneming of buitendienststelling van een grondwaterwinning 
gemeld worden aan de Vlaamse Milieumaatschappij, zie http://www.heffingen.be/formulieren. 
b) Grondwaterwinningen en buitendienststellingen: 
- Wanneer de exploitant een grondwaterwinning of een boorgat of een ander onderdeel hiervan, 
buiten dienst stelt, moet hij de ontsluiting van de watervoerende laag afdekken om verontreiniging of 
waterverlies te voorkomen. 
- De exploitant is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning of een onderdeel hiervan, 
op te vullen wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. In 
voorkomend geval legt de exploitant het werkplan voor deze opvulling ter goedkeuring voor aan de 
afdeling grondwater van de Vlaamse Milieumaatschappij.   
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. 
 
 

http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/%20milieuvergunningende/recente_wijzigingen
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20. OMV2020/289 - Omgevingsvergunning - Vaartdijk 16 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het verbouwen van zonevreemde 
constructies met zonevreemde functiewijziging waarbij er een woning, complementaire kantoorfunctie en 
woningbijgebouw voor opslag van materialen gecreëerd worden en heraanleggen van de buitenruimte in 
Vaartdijk 16 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie K 55 F aan de aanvrager mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden: 
De voorwaarden opgenomen in het advies van De Vlaamse Waterweg dienen strikt nageleefd te worden en 
maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van het Departement Landbouw en Visserij (hoofdbestuur) 
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 de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
WATERTOETS: Richtlijnen en/of regelgeving: 
-Waterwetboek 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke dienst Erfgoed dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
- 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 
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verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

21. OMV2020/385 - Omgevingsvergunning - Tilburgbaan 29 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het plaatsen van een ondergrondse 
gastank, Tilburgbaan 29 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie N 691 G aan IMMO BOLCKMANS NV 
met als contactadres Vaartdijk 15/4 te 2960 Brecht, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
Milieuvoorwaarden 
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van Vlarem dienen te worden nageleefd  
-Bijzondere voorwaarde(n) 
Gastank:  
M.b.t. de exploitatie van een propaangastank zijn de sectorale milieuvoorwaarden  opgenomen in Afdeling 
5.17.3.3 Vlarem II van toepassing. Hierin wordt verwezen naar het van toepassing zijnde K.B. van 
21.10.1968 betreffende de opslagplaatsen voor vloeibaar gemaakt handelspropaan, handelsbutaan of 
mengsels daarvan in vaste ongekoelde houders. In art. 3 punt 3.3. van voormeld K.B. is bepaald dat de 
minimumafstand in horizontale projectie gemeten, die de propaangastank moet scheiden van elke opening 
van een woonlokaal en van elke opening van een werklokaal dat niet onderworpen is aan het open 
vuurverbod 2,5 m bedraagt. Tevens dient overeenkomstig voormeld artikel de propaangastank zich te 
bevinden op 2,5 m afstand van elke openbare weg en van elk naburig eigendom. 
Stedenbouwkundige voorwaarden 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- 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. 
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. 

22. OMV2020/387 - Omgevingsvergunning - Zandschel 2 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het regulariseren van een gewijzigde 
uitvoering in Zandschel 2 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie B 128 K aan de aanvrager 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. 
-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) dient het betreffende gebouw reglementair te worden aangesloten 
op de bestaande riolering (als dat nog niet zou zijn uitgevoerd).  
- 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”) 
- 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. 

23. OMV2020/399 - Omgevingsvergunning - Sint Willebrordusstraat 47 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor bouwen van een woning in de Sint- 
Willebrordusstraat 47 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie B 300 R aan de aanvrager mits voldaan 
wordt aan volgende voorwaarden: 
De wooncontainer / stacaravan dient verwijderd te worden ten laatste 3 maanden na de 
ingebruikname van de woning.  
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 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-
rioleringsbeheer.  
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: In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI 
(centraal gebied of collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de 
rioolbeheerder (min. 2.000 l): 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 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 
minimale wandoppervlakte van 3,02 m2 en inhoud van 1.888,75 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). 
-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). 
-Ophoging: Voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de woning kan in combinatie met afgraving dieper op het 
perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel (deels) 
overstroombare (kruip)kelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water.  
-OPPERVLAKTEWATER: Bronbemaling en droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van 
de werken een droogzuiging noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1).  
Ingezet moet worden op retourbemaling, d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer of via een infiltratiesysteem.  
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste alternatief lozing op de openbare 
riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de 
riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.)  
De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
Een deel van het water dient voor recuperatie en nuttige toepassing bij de bouwwerkzaamheden op de werf 
gestockeerd te worden.  
Het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik aan de omwonenden. Voor 
elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht afvoer in de riolering 
of beek. Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de milieuwetgeving. De 
exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet). 
-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”) 
- 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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24. OMV2020/400 - Omgevingsvergunning - Kloosterstraat 17 - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert het overwelven van een baangracht en aanleggen van 
een oprit in Kloosterstraat 17 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie B 104 M.  

25. OMV2020/403 - Omgevingsvergunning - Eikenlei 105 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor kappen van bomen in Eikenlei 105 te 
Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 34 A9 aan de aanvrager mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
-Er dient een heraanplant te gebeuren door 3 streekeigen hoogstambomen of hoogstam fruitbomen. 
Half- of laagstam fruitbomen zijn geenszins toegestaan zoals voorgesteld werd door de aanvrager.  
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.  

26. OMV2020/404 - Omgevingsvergunning - Meidoornlaan 11 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor kappen van een boom in Meidoornlaan 
11 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 2 B26 aan de aanvrager mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
-Er dient een heraanplant te gebeuren met 1 streekeigen hoogstamboom met plantmaat 16/18 om het 
groene karakter van de omgeving te garanderen.  
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. 

27. OMV2020/205 - Omgevingsvergunning - Schippersdreef 7 - Advies aan Deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een voorwaardelijk gunstig advies en bevestigt de 
motivatie van 8 september 2020 voor het slopen van het bestaande gebouw, het bouwen van een tennishal 
met 4 overdekte tennisvelden, een cafetaria met bovengelegen woonst voor de uitbater van de tennisclub, 
tuinbar/bergruimte van 40m², 4 overdekte padelvelden, 2 petanque banen, een mini-tennisveld voor 
kinderen, een pannaveld en beachvolleybalveld en het rooien van bomen in Schippersdreef 7 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 1) sectie M 69 N 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Deputatie en de dienst omgeving. 
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28. OMV2020/314 - Omgevingsvergunning - Oostmalsebaan 72A - Besluit deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het besluit van de deputatie van 3 december 
2020. 

29. OMV2020/407 - Omgevingsvergunning - Legeheideweg ZN - Aktename besluit deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie d.d. 3/12/2020 
inzake de omgevingsvergunningaanvraag voor het overwelven van een baangracht in Legeheideweg ZN te 
Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie E 278 W.  

30. OMV2020/357 - Omgevingsvergunning - Brugstraat 164 - Wijzigingsverzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft zijn goedkeuring aan het wijzigingsverzoek in toepassing 
van artikels 30 en 45 van het Decreet betreffende de omgevingsvergunningen. 

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

31. OMVV2019/13 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Van Bavellaan/Elzenlaan - Afleveren 
attest 

Besluit 
Artikel 1 
Aan notariaat De Sadeleer, Gasthuisstraat 27, 2960 Brecht wordt een attest afgeleverd waarin het college 
van burgemeester en schepenen verklaart dat de verkavelaar m.b.t. de verkaveling gelegen te Van 
Bavellaan zn te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 67 B8 waarvoor vergunning werd verleend op 
29/10/2019  met kenmerk omgevingsloket OMV_2019067471 en gemeentelijk dossiernummer 
OMVV2019/13 aan alle in de verkavelingsvergunning opgelegde voorwaarden heeft voldaan en dat de 
percelen welke van deze verkaveling deel uitmaken als bouwgrond mogen verkocht worden. 

omgevingsberoepen 

32. OMV2017/6 - Omgevingsvergunning - Laboureur ZN - Aktename beslissing Vlaamse overheid 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het besluit van de Vlaamse overheid. 

33. OMV2019/413 - Omgevingsvergunning - Oude Veldstraat 18B - Hoorzitting 

Besluit 
Artikel 1 
Het bestuur beslist om zich te laten vertegenwoordigen op de zitting van het beroep. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provincie en de dienst omgeving. 

34. OMV2020/242 - Omgevingsvergunning - Gemeenschapslaan 10 - 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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mobiliteit 

35. Signalisatievergunningen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor het plaatsen van signalisatie op de 
openbare weg aan: 
- De aanvrager om van vrijdag 11 december 2020 tot en met maandag 21 december 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Kattenhoflaan 108 – container in de berm en 
mogelijks stukje op de rijbaan 
- De aanvrager om van vrijdag 4 december 2020 tot en met zondag 31 januari 2021 (elke dag van 14u00 
t.e.m. 21u30) verlenging) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, 
Dorpsstraat t.h.v. huisnr. 46 – parkeerverbod en inname voetpad voor plaatsen van tentje 
- 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, Platanendreef 26  – parkeerverbod voor plaatsen van container 
- De aanvrager vraagt om op vrijdag 18 december 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit 
te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, Brugstraat t.h.v. huisnr.  61 – 
parkeerverbod voor het plaatsen van vrachtwagen voor levering meubels 
- De aanvrager vraagt om tussen maandag 4 januari 2021 en dinsdag 15 januari 2021 (aanpassing datum) 
signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Telenet op volgende 
plaats(en): te Brecht, Lessiusstraat t.h.v. huisnr. 32 –alternerend verkeer voor distributiewerken in opdracht 
van Telenet. 
- De aanvrager om van vrijdag 11 december 2020 en vrijdag 18 december 2020 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van Youchique te Brecht, Handelslei thv huisnr. 
32 – parkeerverbod voor 3 parkeerplaatsen voor vrachtwagen inzake inrichting pand 
- De aanvrager om op woensdag 9 december 2020  (+/- 2 uur) (aanpassing datum) 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 vraagt om van vrijdag 26 februari 2021 tot en met zondag 28 februari 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, 
Dorpsstraat thv huisnr. 1 – kant langs het jaagpad  – parkeerverbod voor verhuiswagen en ladderlift. 
- De aanvrager om van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 (verlenging) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren te Brecht, Zandblok – doodlopende stuk – parkeerverbod 
- De aanvrager om op zaterdag 12 december 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Brugstraat t.h.v. huisnr. 163 – parkeerverbod voor vrachtwagen inzake ruiming septische 
put. 
- De aanvrager om op woensdag 16 december 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Bergsebaan t.h.v. huisnr. 76 – parkeerverbod voor bestelwagen- plaatsen van stelling op 
voetpad inzake zonnepanelen 
- De aanvrager om op woensdag 16 december 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Frans De Meyerstraat 4 – plaatsen van verhuiswagen op de rijbaan 
- De aanvrager om op maandag 21 december 2020 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren te Brecht, Scherpenbergstraat: afsluiten rijbaan voor snoeiwerken 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

36. Klachtenbehandeling - Rapport november 2020 

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

personeel 

37. Heropname op werfreserve voor generieke administratieve medewerker - S.H. 
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38. Verlenging werfreserve generieke functie administratieve medewerker (C1 - 3) 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de werfreserve voor de generieke functie van 
administratieve medewerker (C1-3) te verlengen voor een periode van één jaar van 1 januari 2021 t.e.m.  
31 december 2021. 

39. Tucht - Opleggen tuchtsanctie 

FINANCIËN 

40. Betalingsmandaten - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitgaven, zoals vastgelegd in de lijst in bijlage, voor 
een bedrag van 306 692,50 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

41. Kohier van de gemeentebelasting op terrein gerelateerde logies voor camping De Groene 
Linden - aanslagjaar 2020 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het kohier van de gemeentebelasting op 
terreingerelateerde logies voor camping De Groene Linden goed voor een bedrag van 38 240 euro voor het 
aanslagjaar 2020 en verklaart deze ook invorderbaar. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

42. Kohier van de gemeentebelasting op terreingerelateerde logies voor camping Floreal Het 
Veen - aanslagjaar 2020 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het kohier van de gemeentebelasting op 
terreingerelateerde logies voor camping Floreal Het Veen goed voor een bedrag van 34 810 euro voor het 
aanslagjaar 2020 en verklaart deze ook invorderbaar. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

43. Bezwaarschrift gemeentebelasting op de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk - T.T. 
in opdracht van LIGE advocaten 

Besluit 
Artikel 1 
Het bovengenoemd bezwaarschrift van curator Tom Toremans wordt ontvankelijk en gegrond verklaard. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de eiser en de financieel directeur. 

44. Aanpassingen kohier van de gemeentebelasting op ongeadresseerd drukwerk en 
gelijkgestelde producten van week 6 tem week 16 van aanslagjaar 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om deze aanslagen te verwijderen uit het kohier van de 
gemeentebelasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten 
voor week 6 tem week 16 van aanslagjaar 2020 goedgekeurd in de zitting van 3 november 2020: 
- OVS Home NV – kohierartikel 720040011195 
- Jef Remijsen - kohierartikel 720040012108 
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- WALCO - kohierartikel 720040011805 
- RVC Holding BVBA - kohierartikel 720040010084 
Artikel 2 
De belastingplichtigen waarvoor de gegevens dienen aangepast te worden, worden belast in een bijkomend 
kohier van de gemeentebelasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van 
gelijkgestelde producten voor week 6 tem week 16 van aanslagjaar 2020 met de correcte gegevens. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

45. Vonnis verkeersongeval Hoogstraatsebaan december 2017 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het vonnis betreffende de rechtszaak 
ingesteld door K.M. lastens het Vlaams Gewest en de gemeente Brecht.  
Artikel 2 
Het college tekent beroep aan tegen de beslissing van de rechtbank. 

46. Wijziging afspraken budgetverschuivingen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende procedure en regels goed in verband met 
budgetverschuivingen: 
- verschuivingen van minder dan 250 euro excl. btw: de budgetbeheerder stuurt een e-mail naar de 
financiële dienst met motivatie en akkoord van budgethouders voor de verschuiving. De budgetbeheerder 
licht de schepen(en) en budgethouder(s) in. De financiële dienst voert de verschuiving uit in de software.  
- verschuivingen van meer dan 250 euro excl. btw: de budgetbeheerder stuurt een e-mail naar de financiële 
dienst met motivatie en akkoord van budgethouders voor de verschuiving. De budgetbeheerder licht de 
schepen(en) en budgethouder(s) in. De financiële dienst stelt een notule op voor het CBS/VB. Na 
goedkeuring door het CBS/VB keurt de financiële dienst de verschuiving goed in de software. 
- technische verschuivingen (zonder inhoudelijke impact maar ongeacht het bedrag): de financiële dienst 
voert de verschuiving uit in de software. 
De financiële dienst agendeert driemaandelijks een overzicht van alle verschuivingen op het college van 
burgemeester en schepenen en/of het vast bureau ter kennisname. 
Artikel 2 
Deze werkwijze vervangt de werkwijze die was vastgelegd in het besluit van college van burgemeester en 
schepenen / vast bureau van 28 januari 2020. 
Artikel 3 
Deze werkwijze kadert in de organisatiebeheersing van gemeente en OCMW Brecht en worden als dusdanig 
opgenomen in de rapportering organisatiebeheersing. 
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de financiële dienst. 

MENS - BURGERZAKEN 

47. Aanvraag personenlijst Basisschool De Brug 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om de gevraagde personenlijst te verstrekken. 
Basisschool De Brug dient in acht te nemen dat zij de verkregen adresgegevens niet mogen doorgeven aan 
derden, de gegevens enkel zullen gebruiken voor het aangevraagde doeleinde en de gegevens onmiddellijk 
zullen vernietigen eens het doeleinde is verstreken.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst burgerzaken voor verdere uitvoering.  

48. Aanvraag personenlijst Gemeentelijke Basisschool Brecht 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om de gevraagde personenlijst te verstrekken. 
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De gemeentelijke basisschool Brecht dient in acht te nemen dat zij de verkregen adresgegevens niet mogen 
doorgeven aan derden, de gegevens enkel zullen gebruiken voor het aangevraagde doeleinde en de 
gegevens onmiddellijk zullen vernietigen eens het doeleinde is verstreken.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst burgerzaken voor verdere uitvoering.  

49. Ontwikkeling, implementatie, onderhouden hosting van een e-loket voor het 
Gemeentebestuur en OCMW van Brecht - Goedkeuring starten procedure en lijst uit te 
nodigen firma's - 2020/030 

Besluit 
Artikel 1 
De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “Ontwikkeling, 
Implementatie, onderhouden hosting van een e-loket voor het Gemeentebestuur en OCMW van Brecht” 
wordt opgestart. 
Artikel 2 
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking:- Cipalschaubroeck nv, Bell Telephonelaan 2 D te 2440 Geel;- Van Den 
Broele, Stationslaan 23 te 8200 Brugge;- Logins nv, GENERAAL DE WITTELAAN 17 BUS 32 te 2800 
Mechelen;- E2E nv, Bruiloftstraat 127 te 9050 Gent-Brugge. 
Artikel 3 
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 21 januari 2021 om 10.00 uur. 
Artikel 4 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in budget. 

bevolking 

50. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - D.B.R.M.P. 

burgerlijke stand 

51. Concessie begraafplaatsen  R.L.L.S. - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

52. Noodfonds verdeling bonus werkingssubsidies erkende Brechtse verenigingen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bedragen en subsidieverdeling voor het onderdeel 
'bonus 50% op de werkingssubsidies' goed. 

WELZIJN 

53. Busvervoer Landelijke Kinderopvang Stekelbees 2021 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht voor het busvervoer van schoolgaande 
kinderen vanuit Overbroek naar Stekelbees Brecht in 2021 opnieuw toe te wijzen aan busreizen De Polder, 
waarbij per rit 105,75 euro (incl. 6% btw) wordt aangerekend. 
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de dienst welzijn en de dienst financiën. 
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GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL 

54. Factuur "Reken Maar!" (Van In nv) - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de factuur van Van in nv (Nijverheidsstraat 92/5, 2160 
Wommelgem) voor een bedrag van 4 803,87 euro (inclusief btw) goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt de directie van GBS en de financiële dienst. 

EREDIENSTEN 

55. Toelage - Kerkfabriek H. Man Job - Klokkentoren 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de betaling van de toelage aan 
kerkfabriek Heilige Man Job voor de factuur van Clock-o-Matic (Holsbeek) voor een bedrag van 6.843,76 
euro incl. btw. 
Artikel 2 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan de kerkfabriek Heilige Man Job en de dienst financiën. 
 

 
Els Eelen Sven Deckers 
Algemeen Directeur wnd. Burgemeester 
 


