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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 22 december 2020 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Plaatsen fietsenstalling op vraag van Werminval ter hoogte van gemeentehuis/bibliotheek: zie vraag (+ 
foto) Werminval in bijlage. College: informeren of ze toegang kunnen krijgen tot nieuwe fietsenstalling 
van OCMW. College geen voorstander om bijkomende barak te voorzien op openbaar terrein.  
- Kind & Gezin heeft gevraagd of de technische dienst hun spullen kan verhuizen naar het nieuwe lokaal. 
Voeren onze diensten deze verhuis uit of moet Kind & Gezin beroep doen op een verhuurfirma? College: 
opnemen in de planning 
- Bewoners van Vaartlaan 23 vragen om de borduurs voor hun nieuw aangelegde parking te laten zakken. 
De wegendienst is ter plaatse geweest om dit bekijken (zie foto in bijlage). De wegendienst stelt zich toch 
vragen hierbij aangezien er een aanzienlijke oppervlakte verharding is aangelegd, deze lijkt ook niet overeen 
te komen met het plan (zie bijlage) voor vergunning 2019-107 voor o.a. de aanleg van parkeerplaatsen. 
Daarnaast wordt er bij percelen met een gracht slechts 5m toegestaan, hier is deze lengte (ruimschoots) aan 
borduurs reeds gezakt voor de oprit. Staat het college de aanleg van +/-7m extra hellende borduurs voor de 
parking toe? College: geen verlaging van de borduurs 
- Via D. De Veuster: We kregen de melding dat de verkeerslichten Mallebaan/Heihoefke defect zijn. Gelieve 
a.u.b. deze problematiek spoedig aan te pakken. College: ondertussen in orde 
- Via D. De Veuster: De voedselleveringen aan De Schakel verlopen soms moeizaam, vermits er wagens te 
dicht parkeren bij de inkompoort van De Pastorie. Kan er een gedeelte van de parkeerstrook (rechterkant 
vanaf de straat gezien) worden gearceerd? College: opnemen in de planning - ruimte voor de boog 
arceren en langs iedere kant 1,5 meter. 
- Via F. Van Looveren: FERM Overbroek: troostplek. College: geen onderhoud meer laten uitvoeren door 
de gemeente.  De technisch medewerker van de groendienst wordt doorgegeven als 
contactpersoon.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

3. Aankoop van plannningssoftware voor Gemeente Brecht - Goedkeuring starten procedure en 
lijst uit te nodigen firma's - 2020/032 

Besluit 
Artikel 1 
De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “Aankoop van 
plannningssoftware voor Gemeente Brecht” wordt opgestart. 
Artikel 2 
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking:- 3P, Verviersstraat 1 - B 5.1 te 2000 Antwerpen;- ULTIMO BELGIUM BVBA, 
Schalienhoevedreef 20 te 2800 Mechelen;- ARINTO, Klain Dalenstraat 45/A te 3020 Herent. 
Artikel 3 
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 05 februari 2021. 
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projecten 

4. Weg- en rioleringswerken Platanendreef - Aanstelling Ontwerper door Pidpa + Gebruik 
Investeringsfonds - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft haar goedkeuring aan het verslag gunning ontwerp van 
Pidpa voor de studieopdracht voor de weg- en rioleringswerken Platanendreef. Hierdoor kan Studieburo 
Schillebeeckx uit Malle aangesteld worden als studiebureau. 
De studiekosten bedragen 8.877,98 euro, exclusief btw voor de gemeente. De studiekosten worden niet 
ingebracht in het investeringsfonds. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen geeft haar goedkeuring voor het aanwenden van het 
investeringsfonds in kader van het doorrekenen kosten derde betaler voor de weg- en rioleringswerken 
Platanendreef. Dit voor een geraamd bedrag van 93.750,00 euro, exclusief btw voor de gemeente. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan Pidpa, de projectverantwoordelijke infrastructuur 
en de financiële dienst. 

5. Ringlaan: Verbreding_vernieuwen rijlaan oud gedeelte: Gunning Milieuhygiënisch Onderzoek 
- Sloopopvolgingsplan - Archeologienota. 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de offerte van ABO Consultancy nv uit 
Antwerpen voor het opmaken van het technisch verslag Milieuhygiënisch onderzoek en Sloopopvolgingsplan 
infra voor het vervangen van de betonplaten Ringlaan voor een bedrag van 3 141,47 euro inclusief btw. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de offerte van ABO Consultancy nv uit 
Antwerpen voor het opmaken van de archeologienota voor het vervangen van de betonplaten Ringlaan voor 
een bedrag van 1 815,00 euro inclusief btw. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de projectverantwoordelijke infrastructuur en de financiële 
dienst. 

6. Nieuw gemeentehuis: Grondsonderingen + Technisch verslag + peilbuizen grondwaterstand. 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft haar goedkeuring aan de offerte van Provincie 
Antwerpen - PIH - cel bodem uit Antwerpen voor de uitvoering van grondsonderingen, grondboringen voor 
het opmaken van een indicatief technisch verslag van analyse bodemmonsters en het plaatsen van 
peilbuizen voor de grondwaterstand voor een totaalbedrag van 3 143,93 euro inclusief btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de projectverantwoordelijke infrastructuur en de financiële 
dienst. 

7. Luifel begraafplaats Overbroek - werfverslag 3 (d.d. 23 december 2020) - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van werfverslag nr. 3 (d.d. 23 december 2020) van 
de werfvergadering voor het bouwen van een nieuwe luifel op de begraafplaats, Sint-Willebrordus z.nr. te 
Overbroek. 
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groendienst 

8. Kapvergunning Zandschel 5 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
5 dennen en 5 eiken zonder heraanplant. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 

9. Kapvergunning Oud Geleg 14 

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

10. Kapvergunning Dennenlaan 46 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
1 boswilg en 1 vogelkers zonder heraanplant de 2 eiken dient men te behouden. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 

11. Kapvergunning Dennenlaan 88 

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

12. Kapvergunning Zandstraat 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
1 eik mits heraanplant van 1 streekeigen hoogstamboom van plantmaat 16/18 (16-18 cm stamomtrek op 
borsthoogte) de 2 resterende bomen dient men te behouden. 
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. 

13. Teruggave waarborg kapvergunning Vissersdreef 20 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het advies van de groendienst met betrekking 
tot hogervermelde kapvergunning. 
Aan de financieel directeur van de gemeente wordt de opdracht gegeven om de borgsom (€ 300) volledig 
terug te betalen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de dienst groen & leefomgeving 
en de aanvrager. 
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14. Teruggave waarborg kapvergunning Meidoornlaan 3 

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

15. Teruggave waarborg omgevingsvergunning Cambeenbos laan D 7 (OMV2020-13) 

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

16. Teruggave waarborg omgevingsvergunning Cambeenbos laan C 12 (OMV2020-251) 

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

17. Teruggave waarborg omgevingsvergunning Gemeenschapslaan 29 (OMV2020-42) 

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

18. Teruggave waarborg omgevingsvergunning Vaartkant Links 17, 19, 21, 23, 25A, 25B en 25C 
(OMV2019-257) 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het advies van de groendienst met betrekking 
tot hogervermelde omgevingsvergunning. 
Aan de financieel directeur van de gemeente wordt de opdracht gegeven om de borgsom volledig terug te 
betalen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de dienst groen & leefomgeving 
en de aanvrager. 
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19. Teruggave waarborg groenscherm Sint-Willebrordusstraat 64 (SV2016-10) 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het advies van de groendienst met betrekking 
tot het hogervermeld groenscherm. 
Aan de financieel directeur van de gemeente wordt opdracht gegeven om het tweede deel van de borgsom 
terug te betalen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de dienst groen & leefomgeving 
en de aanvrager. 

wegendienst 

20. Onderhoud verkeerslichten en bi-flashen - Goedkeuring gunning - 2020/024 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 21 december 2020, opgesteld 
door de dienst Patrimonium (wegendienst en dienst gebouwen) - Infrastructuur. 
Artikel 2 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3 
De opdracht “Onderhoud verkeerslichten en bi-flashen” wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op 
basis van de prijs), zijnde YVAN PAQUE SA, Rue De L'arbre Courte Joie 48 te 4000 Rocourt, tegen de 
eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. 
Artikel 4 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2020/024. 

gebouwen 

21. Aanstelling studiebureau voor vernieuwing HVAC sporthal - Goedkeuring gunning - 2020/027 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 22 december 2020, opgesteld 
door Gemeente Brecht. 
Artikel 2 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3 
De opdracht “Aanstelling studiebureau voor vernieuwing HVAC sporthal” wordt gegund aan de economisch 
meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde STUDIEBUREAU THERMO-SERVICE BVBA, 
Vijverlaan 45 te 2610 Wilrijk, tegen het nagerekende offertebedrag van € 13.843,00 excl. btw of € 16.750,03 
incl. 21% btw . 
Artikel 4 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2020/027. 
Artikel 5 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode 
2140000/0742 (actie/raming A000022/MJP001400). 
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RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen - milieu 

22. Kapmachtigingen - kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kapmachtigingen verleend door 
Agentschap voor Natuur en Bos aan:  
- Aanvrager voor het kappen van overhellende loofbomen aan de straatkant op een perceel te Brecht, 
gelegen K. Madoudreef zn, perceel afdeling 1, sectie M, kadasternummer 20Y9 
- Aanvrager voor het opruimen van bomen na stormschade op een perceel te Brecht, gelegen Dennenlaan 
zn, perceel afdeling 2, sectie L, kadasternummer 65X21 
- Aanvrager voor het kappen van 4 berken en 2 grove dennen op een perceel te Brecht, gelegen 
Albatrosdreef 47, perceel afdeling 1, sectie M, kadasternummer 25Y5 

23. Brecht bodemproblematiek 2036 - uitvoering onderzoeken Fase II 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toestemming voor het uitvoeren van vooronderzoek 
voor fase II van het gemeentelijke plan ‘Brecht-bodemproblematiek 2036’, houdende het uitvoeren van 
bodemonderzoeken op de percelen binnen het gemeentelijk patrimonium, die eveneens deel uitmaken van 
de historische bodeminventaris. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan PIH. 

vergunningsregister 

24. GC2020/53 - Opname in het vergunningenregister - Kapelstraat 2A - Deels opname, deels 
geen opname 

Besluit 
Artikel 1 
Een woning bestaande uit een hoofdvolume van bij benadering 18,50m breed en 11m diep en een aanbouw 
rechts vooraan van bij benadering 5m breed vooraan, 6m breed achteraan en 6m diep  gelegen Kapelstraat 
2A en Kapelstraat ZN te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie N 264 P) wordt in het vergunningenregister 
opgenomen als geacht vergund. De aanbouwen links achter de woning en het L-vormige bijgebouwen links 
achteraan het perceel worden niet opgenomen in het vergunningenregister als vergund geacht. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan René Vochten, 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 
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beslissing te nemen in eerste administratieve aanleg, wordt geacht te hebben verzaakt aan zijn recht om 
zich tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen te wenden, behoudens overmacht. 
De beroepen inzake registratiebeslissingen worden ingesteld binnen een vervaltermijn van vijfenveertig 
dagen, die ingaat als volgt: 
1°...; 
2° wat betreft registratiebeslissingen: 
a) hetzij de dag na de betekening, wanneer een dergelijke betekening vereist is; 
b) hetzij de dag na de opname van de constructie in het vergunningenregister, in alle andere gevallen. 
De modaliteiten waaraan een verzoekschrift moet voldoen, worden geregeld in het Decreet van 4 april 2014 
betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse 
bestuursrechtscolleges. 
Contactgegevens van de Raad: 
Raad voor Vergunningsbetwistingen 
Ellips-gebouw 
Koning Albert II – laan 35 bus 81 
1030 Brussel  

omgevingsvergunningen 

25. OMV2020/487 - Omgevingsvergunning - Moervenweg zn - Openbaar onderzoek 

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

26. OMV2020/318 - Omgevingsvergunning - Schorpioenlaan 29 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor bouwen van een carport in 
Schorpioenlaan 29 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 184 C mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden:  
- de carport dient ingeplant te worden op minimaal 5m achter de voorgevelbouwlijn en de 
achtergevel maximaal op de achtergevelbouwlijn van de aanpalende bouwzone zoals aangeduid op 
het aangepaste inplantingsplan 
-Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
-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.  
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-Overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

27. OMV2020/349 - Omgevingsvergunning - Industrielaan 4 en 6 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft gedeeltelijke vergunning / weigering voor een 
grondwaterwinning in Industrielaan 6 2960 Brecht te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 745 P, (afd. 
3) sectie D 745 H, (afd. 3) sectie D 745 N, (afd. 3) sectie D 745 K en (afd. 3) sectie D 763 N, mits voldaan 
wordt aan volgende voorwaarden:  
Voorwaarden adviesinstanties  
De voorwaarden opgenomen in het advies van I.G.E.A.N.-milieudienst dienen strikt nageleefd te worden en 
maken integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Vlaamse Milieumaatschappij dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
Milieuvoorwaarden  
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van Vlarem dienen te worden nageleefd  
A. Algemeen 
B. Sectoraal   
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen worden teruggevonden in Vlarem II. Deze zijn 
evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest 
actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst 
van Vlarem II is te raadplegen op de Vlaamse Navigator Milieuwetgeving van LNE, via onderstaande link: 
https://navigator.emis.vito.be.  
C. Bijzondere voorwaarde(n) 
-Toekomstige optimalisatie en verduurzaming van de waterhuishouding op het bedrijf door het inzetten op 
hemelwaterrecuperatie voor laagwaardige toepassingen. 
-De volledige dakoppervlakte (nieuw én bestaand) moet worden aangesloten op voldoende ruim 
gedimensioneerde hemelwaterputten; het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te 
worden voor laagwaardige toepassingen. 
-De winningsput moet uitgerust zijn met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de 
debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform Vlarem II art. 5.53.2.2 en 
5.53.3.1. 
-De exploitant dient een binnen de periode van 6 maanden na dit besluit zich in regel stellen om de 
bestaande put te regulariseren door hetzij deze buiten gebruik te stellen of de nodige vergunning aan te 
vragen. Bij een nieuwe vergunningsaanvraag voor de bestaande put dienen beide grondwaterwinningen in 
één vergunning opgenomen te worden.  
-Grondwaterwinningen: regels inzake ingebruikname / buitengebruikstelling: 
   Ingebruikneming: Aan de hand van een voorgeschreven meldingsformulier moeten elke ingebruikneming 
of buitendienststelling van een grondwaterwinning gemeld worden aan de Vlaamse Milieumaatschappij, 
Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst, zie http://www.heffingen.be/formulieren.  
   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 deelt deze buitengebruikstelling mee aan de afdeling Water van de Vlaamse 
Milieumaatschappij 
* 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 Water van de 
Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst.  
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur, met uitzondering van volgende rubriek:  
-rubriek 53.8.1.b : exploitatie van een grondwaterwinningsput van 115 m diepte met een debiet van 
maximaal van 16/m3/dag en 1.100 m3/8jaar (weigering debiet boven de 1.100 m3/jaar) 
Gecoördineerde toestand: 
3.4.1.a: het lozen van max. 0,5 m³ bedrijfsafvalwater 
6.4.1: de opslag van 3.200 l  motor- en opslag olie 
6.5.2: een brandstofverdeelinstallatie met 4 verdeelslangen 
15.1.2: het stallen van 217 voertuigen 
15.4.1: een wasplaats voor het wasssen van 2 voertuigen per dag 
16.3.1.1: een luchtcompressor met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 7,5 Kw 
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17.3.2.1.1.1.b: de opslag van van max. 12.495 gasolie/diesel 
17.3.2.1.2.1: de opslag van max. 4.000 kg petroleum 
17.3.2.2.2.a: de opslag van max. 2.713 kg benzine 
29.5.2.1.a: metaalbewerkingsmachines met een totaal vermogen van 14 kW 
53.8.1.b: een grondwaterwinning op een diepte van 115 m met  een max. opgepompt debiet van 16 m³/dag 
en 1.100 m³/jaar. 

28. OMV2020/354 - Omgevingsvergunning - De Catersplein 8 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor bouwen van een woning in De 
Catersplein 8 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 41 Y3 mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
- de verhardingen dienen aangepast te worden zoals voorzien op het inplantingsplan.  
Voorwaarden adviesinstanties  
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 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 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: minimaal één septische put van min. 3000 l is verplicht aan te 
leggen in het collectief te optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet hierop 
aangesloten worden.  
In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal gebied of collectief geoptimaliseerd 
buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder (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 min. 5.000 l / max. 10.000 l 
voorzien van nuttig hergebruik (woning: put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: 
minimaal wc-spoelingen gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan 
beregening)  /  (bedrijfsgebouwen; put, pomp en aftappunten voor bedrijfstoepassingen, drinkwater voor 
dieren, 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. 
-Vrijstelling hemelwaterput. Er dient reeds een hemelwaterput van min X l aanwezig te zijn volgens de 
basisvergunning verleend op X (kenmmerk). 
-Praktische uitvoering bij meergezinswoningen als volgt: afzonderlijke put per gelijkvloerse woning hetzij ?x 
minimaal ? liter of een gezamenlijke put van minimaal ? liter met minimaal een aftappunt per gelijkvloers 
appartement voor nuttig huishoudelijk gebruik bij de woongelegenheden, hetzij wc-spoelingen begane 
grond.   
De hemelwaterafvoer van het bijgebouw dient mee te worden aangesloten op de regenwaterput. 
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• 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 x m2 en inhoud van x 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. 
• Aanleggen van een buffering met vertraagde afvoer met een inhoud van 25 liter per m2 afwaterende 
oppervlakte, conform het plan met een minimale inhoud van x liter. Het doorvoerdebiet bedraagt minimaal 
10l/s en het ledigingsdebiet is gelegen tussen maximaal 40 l/s.ha (vanaf 5000m2) en 20 l/s.ha (vanaf 2500 
m2) door middel van een knijpleiding, wervelventiel of pomp. 
-Deze installatie maakt het mogelijk dat een buffervolume langzaam vol loopt en slechts een kleine 
hoeveelheid water over langere tijd afgevoerd wordt naar de riolering, gracht of waterloop conform de 
Vlaamse Hemelwaterverordening.  
-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 
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).  
Stedenbouwkundige voorwaarden  
En overige 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. 
-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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29. OMV2020/374 - Omgevingsvergunning - Het Lindeken 4 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor bouwen van een vrijstaande 
eengezinswoning in Het Lindeken 4 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie C 718 G mits voldaan wordt 
aan volgende voorwaarden:  
Voorwaarden adviesinstanties 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Dienst Wegen dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van 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 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: minimaal één septische put van min. 3000 l 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 3,62 m2 en inhoud van 2260 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) 
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°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.  
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. 
-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.  
-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. 
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30. OMV2020/410 - Omgevingsvergunning - Pierrelaan 4 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het rooien van een spar 
te Pierrelaan 4, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 50 D8 mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden:  
Stedenbouwkundige voorwaarden 
Er dient 1 streekeigen hoogstamboom met plantmaat 16/18 heraangeplant te worden. 
Voorwaarden adviesinstanties 
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. 
Overige 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. 
Het vellen en ruimen kan het hele jaar gebeuren. Er wordt geen schoontijd opgelegd.  
-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. 

31. OMV2020/413 - Omgevingsvergunning - Bosstraat 25 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een vrijstaande 
eengezinswoning in Bosstraat 25 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 737 Y 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  
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: 
-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:  
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• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van 7.500 l voorzien van nuttig 
hergebruik (woning: put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-spoelingen 
gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan beregening) met een noodoverloop naar 
een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk 
conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 1,81 m2 en inhoud van 1131 liter. Deze installatie maakt het insijpelen van 
het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Grachten en beken: In functie van ruiming en onderhoud dient men een ruimte van 1 meter te vrijwaren 
van obstakels en constructies langs grachten, beken of beddingen van niet-geklasseerde waterlopen. De 
gracht dient te allen tijde open gehouden te worden. 
-De overwelving van de baangracht wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de geldende 
gemeentelijke verordening inzake het overwelven van baangrachten en/of conform het advies van de 
Afdeling Wegen en Verkeer, Wegendienst en/of rioolbeheerder Pidpa. 
-Grachten: Eventuele bestaande private afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
-Verharding & ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
materiaalgebruik voor de verhardingen. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen bij voorkeur 
aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag om 
maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken.  
Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van 
toepassing. Enkele voorbeelden materialen waar het water naast of door de verharding de grond in kan: 
°materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
°funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
°praktische tips te raadplegen in de online ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’. 
°opmerking gebruik steenslag: het gebruik van gebroken steenpuin voor bouwkundig bodemgebruik als 
alternatief funderingsmateriaal is toegestaan voor zover gescheiden van de bodem en afgedekt onder de 
voorwaarden van het Vlarebo (zie website ovam). 
-Ophoging: Voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de woning kan in combinatie met afgraving dieper op het 
perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel (deels) 
overstroombare (kruip)kelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water.  
-OPPERVLAKTEWATER: Bronbemaling en droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van 
de werken een droogzuiging noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1).  
Ingezet moet worden op retourbemaling, d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer of via een infiltratiesysteem.  
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste alternatief lozing op de openbare 
riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de 
riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.)  
De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
Een deel van het water dient voor recuperatie en nuttige toepassing bij de bouwwerkzaamheden op de werf 
gestockeerd te worden.  
Het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik aan de omwonenden. Voor 
elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht afvoer in de riolering 
of beek. Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de milieuwetgeving. De 
exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet). 
-NATUUR: Bij het werken aan (oude) constructies, sloopwerken of het kappen van bomen dient men na te 
gaan vóór de werken beginnen of vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang 
komen, dient u contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos. 
-BOUWKUNDIGE ASPECTEN: Duurzaamheid, rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen, 
hernieuwbare energie, duurzame materiaalkeuzes, groendaken, hemelwaterrecuperatie, duurzaam 
waterverbruik en waterveilig wonen worden weloverwogen toegepast bij het project.  
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. 
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-Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
-De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
-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. 

32. OMV2020/331 - Omgevingsvergunning - Wuustwezelsteenweg 6 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het herbouwen van een zonevreemde 
woning op dezelfde plaats (met toepassing van art. 4.4.20 van de VCRO) in Wuustwezelsteenweg 6 2960 
Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie C 345 B. 
- De voorwaarden opgenomen in de eerdere vergunning omv2019/74 dd 21/5/2019 dienen strikt 
nageleefd te worden. 

33. OMV2020/492 - Omgevingsvergunning - Hoogstraatsebaan 125 - Advies 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft gunstig advies voor het veranderen door wijziging en 
uitbreiding van een melkveebedrijf door toevoeging van een extra grondwaterwinning voor beregening in 
Hoogstraatsebaan 125 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie C 5 Y en (afd. 4) sectie C 5 B2 aan LV 
VAN DYCK Wim LV gevestigd te Hoogstraatsebaan 125 te 2960 Brecht, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden:  
Er dient naar alternatieven dienen gezocht te worden voor de overdimensionering van de 
grondwaterwinningen inzonderheid deze voor de beregening, door :  
-Toekomstige optimalisatie en verduurzaming van de waterhuishouding op het bedrijf door het inzetten op 
hemelwaterrecuperatie voor laagwaardige toepassingen.  
-Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige 
toepassingen.  
-Alternatieven inzetten om gebruik van grondwater te beperken: 
°Captatie van grondwaterwater afkomstig van omliggende bronbemalingen bij bouwwerken dient benut te 
worden, voor zover geschikt voor de aard van de teelt (ijzerhoudend water). 
°Hemelwater gebruik inzetten met waterbuffering en sproeiwagens vanuit de bedrijfslocatie of afkopen 
overtollig regenwater van potentiële aanbieders.  

34. OMV2020/459 - Omgevingsvergunning - Westmallebaan 71 -  Advies aan deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft gunstig advies voor rundveebedrijf: verandering door 
wijziging en uitbreiding, het bouwen van een bedrijfswoning en een loods, het aanleggen van een sleufsilo 
en verhardingen, het inbuizen en overwelven van een baangracht, en het opheffen van een buurtweg - 
ongunstig voor het dempen van een greppel in Westmallebaan 71 te 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 2) 
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sectie H 290 R, (afd. 2) sectie H 290 V, (afd. 2) sectie H 291 C en (afd. 2) sectie H 291 B met aanvrager 
BEYERS EDDY LV gevestigd te Westmallebaan 71 te 2960 Brecht, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden:  
- De zoon dient mee vennoot te zijn van het bedrijf 
- De woning kan niet afgesplitst worden van het bedrijf.  
Voorwaarden adviesinstanties 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Dienst Wegen dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies:  
Betreffende de opheffing van buurtweg nr. 31 heeft onze dienst geen bezwaar. 
Betreffende de overwelving van de baangracht en de daarbij horende inbuizing  heeft onze dienst geen 
bezwaar indien alle voorwaarden worden nageleefd. 
Er dient rekening gehouden te worden met volgende voorwaarden: 
- De overwelving moet in het verlengde van de oprit worden aangelegd. 
- De overwelving mag maximaal 5m breed zijn. 
- Er is maximaal één overwelving per perceel toegestaan. 
- Links en rechts van de overwelving moeten kopmuren worden opgetrokken die boven het maaiveld 
uitkomen. 
- De inbuizing moet Ø400 zijn. 
- Voor de overwelving van baangrachten voor opritten e.d. is de vergunninghouder of zijn rechtsverkrijger te 
allen tijde verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving, de bijhorende kopmuren en 
de inbuizing. 
Stedenbouwkundige voorwaarden 
- De greppel dient behouden te blijven en/of er dient een alternatief traject te voorzien om schadelijke 
effecten op het watersysteem en de lokale waterhuishouding te voorkomen. 
- 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.  
-Een groenscherm zoals aangegeven in het erfbeplantingsplan bij de aanvraag dient aangeplant te worden 
het eerstvolgende plantseizoen na het beëindigen van de in de stedenbouwkundige vergunning behandelde 
werken. De houder van de vergunning dient een borg van 3 euro/m² groenscherm dat dient aangeplant te 
worden te stellen. De waarborg wordt terugbetaald na twee jaar, waarvan de termijn ingaat op het ogenblik 
dat de (her)aanplant aan het bestuur aangemeld is en wanneer na controle blijkt dat de (her)aanplant 
zorgvuldig is uitgevoerd. De opgelegde (her)aanplanting dient uitgevoerd worden het eerst volgende 
plantseizoen na het beëindigen van de in de stedenbouwkundige vergunning behandelde werken en binnen 
de geldigheidstermijn van de afgeleverde stedenbouwkundige vergunning. Indien de opgelegde 
(her)aanplant van het groenscherm niet werd uitgevoerd binnen deze termijn, wordt de aanvrager 
aangetekend in gebreke gesteld om de heraanplant alsnog binnen het eerstvolgende plantseizoen volgend 
op het aangetekend schrijven uit te voeren. Indien de opgelegde heraanplant niet binnen deze periode wordt 
uitgevoerd, dan wordt er een proces-verbaal opgesteld en de waarborg ingehouden 
-Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
-Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
-Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
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-overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde verantwoordelijk 
voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe overwelvingen is een 
stedenbouwkundige vergunning vereist. 
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 voorwaarden 
-plaatsen IBA bij de woning 
-plaatsen kws-afscheider bij de loods 
-toepassing watermaatregelen met aandacht voor:  
 °Optimalisatie en verduurzaming van de waterhuishouding op het bedrijf door het inzetten op 
hemelwaterrecuperatie voor laagwaardige toepassingen. 
 °Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige 
toepassingen.  

35. OMV2020/426 - Omgevingsvergunning - E19, Sint-Lenaartsbaan, Weehagen, Veldstraat ZN - 
Besluit deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de vergunning verleend door de deputatie op 
23/12/2020 voor een optimalisatie van de aansluiting op het openbaar elektriciteitsnet van een windturbine 
nabij E19, Sint-Lenaartsbaan, Weehagen, Veldstraat ZN te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie C 143 
Z5, (afd. 3) sectie C 149 N en (afd. 3) sectie C 151 D aan  ASPIRAVI NV met als contactadres 
Vaarnewijkstraat 17 te 8530 Harelbeke. 

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

36. OMVV 2020/19 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Tilburgbaan 32 - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden voor 2 loten voor open bebouwing in Tilburgbaan 32 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie E 12 
E.  

37. OMVV2019/30 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Cambeenboslaan C42 - Aktename 
beslising Deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van de Deputatie.  

omgevingsberoepen 

38. OMV2020/335 - Omgevingsvergunning - Dennenlaan ZN - Aktename beroep en inname 
standpunt 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen maakt het dossier over aan de provincie en bevestigt naar 
aanleiding van dit beroep uitdrukkelijk het vroeger ingenomen standpunt. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provincie en de dienst omgeving. 
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39. OMV2020/245 - Omgevingsvergunning - Cambeenboslaan B 17 - Aktename beslissing beroep 
Deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de beslissing genomen in beroep door de 
Deputatie.  

40. OMV2020/76 - Omgevingsvergunning - Bethovenstraat 48 - Aktename intrekking beroep 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de intrekking van het beroep door de 
aanvrager. 

buurtwegen 

41. Schattingsverslag waardebepaling gedeeltelijk afgeschafte buurtweg 123 te 
Kerkstraat/Kapelakker - gezamenlijke schatter - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het schattingsverslag, opgemaakt door 
beëdigd Landmeter-expert Stef Neefs van Neefs & Roos Landmeetbureau BVBA te Wuustwezel d.d. 
18/12/2020, n.a.v. de meerwaarde van de grond die ontstaan is na de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 
123 ter hoogte van Kerkstraat 46 te 2960 Brecht. 

mobiliteit 

42. 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 vraagt om op vrijdag 29 januari 2021 OF tussen maandag 15 februari 2021 en vrijdag 19 
februari 2021 (1 à 2 opeenvolgende werkdagen in deze periode) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Pidpa Hidrorio op volgende plaats(en): te 
Brecht, Schoolplein (achterzijde Gemeenteplaats 27)  – DWA-aansluiting op de inspectieput – afsluiten 
rijbaan met omleiding – tijdelijke opheffing eenrichtingsverkeer Schoolplein.  
- De aanvrager vraagt om van woensdag 13 januari 2021 tot en met vrijdag 15 januari 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Fluvius op volgende plaats(en): te Brecht, 
Oostmalsebaan t.h.v. huisnr. 47: nutsleidingen -  inname berm, fietspad en halve rijbaan – alternerend 
verkeer 
- De aanvrager vraagt om tussen dinsdag 5 januari 2021 en vrijdag 5 februari 2021 (aanpassing datum) 
signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Fluvius (ref. 20254972) op 
volgende plaats(en): te Brecht, Laarweg, Leerlooiersweg, Molenstraat – nutswerken i.o.v. Fluvius 
- De aanvrager vraagt om van vrijdag 15 januari 2021 tot en met donderdag 15 april 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, 
Kerkhofstraat t.h.v. huisnrs.84-86-88: plaatsen van container op de rijbaan en vrachtwagen inzake laden en 
lossen + Kerkhofstraat t.h.v. huisnummers 101-103-105: parkeerverbod 
- De aanvrager vraagt om van maandag 11 januari 2021 tot en met dinsdag 12 januari 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, 
Lessiusstraat t.h.v. huisnr. 11 - parkeerverbod voor het plaatsen van 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, Sint Willebrordusstraat thv huisnr. 9 - parkeerverbod 
voor plaatsen van container en camionette aannemers inzake verbouwingen   
- De aanvrager om van maandag 18 januari 2021 tot en met donderdag 21 januari 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: De Cleyn & Co op volgende plaats(en): te 
Brecht, Poppelaerstraat 26  : afsluiten rijbaan voor het rooien van bomen – plaatsen container 
- De aanvrager om op maandag 11 januari 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van: Pidpa op volgende plaats(en): te Brecht, Veldstraat thv huisnrs. 40 A & B  – 
nutsleidingen – inname voet- en fietspad en halve rijbaan – alternerend verkeerd d.m.v. verkeerslichten.  
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- De aanvrager vraagt om op donderdag 7 januari 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit 
te voeren voor rekening van: Pidpa op volgende plaats(en): te Brecht, Brugstraat t.h.v. huisnr.  37: 
huisaansluiting waterleidingnetwerk:  inname voet- en fietspad + halve rijbaan - parkeerverbod - alternerend 
verkeer d.m.v. verkeerslichten  

wonen 

43. Goedkeuring van de gemeentelijke verordening van 8 oktober 2020 houdende het verplicht 
stellen van het conformiteitsattest - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het digitaal schrijven van het Agentschap 
Wonen-Vlaanderen d.d. 15 december 2020 betreffende het verplicht conformiteitsattest alsook van het 
ministrieel besluit van 10 december 2020 waarbij de verordening van de gemeenteraad van 8 oktober 2020 
wordt goedgekeurd. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

44. Dagorde gemeenteraad d.d. 14 januari 2021 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de dagorde van de gemeenteraad d.d. 14 
januari 2021. 

communicatie 

45. Advertenties schuilhokjes De Lijn 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan BMG - YouOutdoor, Brederodestraat 
184A, 2018 Antwerpen om reclame te maken in de 10 schuilhokjes voor een jaarlijkse vaste vergoeding van 
500 excl. btw per reclamevak (20) per jaar. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst.  

ICT 

46. Offerte - upgrade en koppeling tijdsregistratie (GPS) en loonverwerkingssoftware (LIMA) - 
goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte van GPS voor een bedrag van 8 361,10 euro 
goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan GPS, ICT en de personeeldienst. 

personeel 

47. Gemotiveerd voorstel algemeen directeur - negatieve evaluatieprocedure  

48. Kennisname van besluiten algemeen directeur - december 2020 

49. Vacantverklaring van 1 VE contractuele functie van omgevingsambtenaar (A1a-A3a) 

50. Offertes - headhunting omgevingsambtenaar (A1 - A2 - A3) 
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FINANCIËN 

51. 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 492 706,67 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

52. Vraag tot kwijtschelding vergoeding bezetting ter bede tennisclub De Merel voor april-oktober 
2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen besluit de vergoeding voor de bezetting ter bede van 
Tennisclub De Merel niet te innen voor de maanden april tot en met oktober 2020. 

MENS - BURGERZAKEN 

53. Offerte cipalschaubroek koppeling HERA WOCODO - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte van cipalschaubroeck voor de koppeling HERA 
en Wocodo goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Cipal Schaubroeck, ICT, financiële dienst, politiezone 
Voorkempen en dienst burgerzaken. 

burgerlijke stand 

54. Concessie begraafplaatsen  J.E.D.  - Besluit 

55. Concessie begraafplaatsen M.RJA- Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

56. Noodfonds - vrijetijdsparticipatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de besteding van het noodfonds ten belope van 5.000 
euro voor het overgangsreglement vrijetijdsparticipatie goed. 

57. Verslag sportraad van 23/11/2020 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag en de uitgebrachte adviezen van 
de sportraad van 23 november 2020. 

cultuur 

58. Plaatsen 2 extra tapkranen in Grand Café OC 't Centrum 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen aan de 
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tapinstallatie van het café in OC 't Centrum. 
Artikel 2 
Een afschrift van het besluit wordt bezorgd aan de cultuurdienst. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


