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VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 

1. Verslagen voorgaande zittingen 

Besluit 
Artikel 1 
De verslagen van de zittingen van het college van burgemeester en schepenen van 12 en 14 januari 2021 
worden goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Via de projectverantwoordelijke infrastructuur: Sporthal Brecht: plaatsing nieuwe nooddeuren: vermaken 
van een vast raam naar dubbele nooddeur heeft als gevolg dat er een gedeelte van de groenaanplanting 
tegen de parking moet verwijderd worden zodat de burgers ten alle tijden het gebouw kunnen ontvluchten. 
Hierdoor zal er ook 1 parkeerplaats opgeofferd worden. Om ervoor te zorgen dat men niet meer op dit vak 
kan staan, wordt er een paaltje geplaatst in het midden van het huidige parkeervak + zullen er ook 
biggenruggen geplaatst worden op de belijning van de 2 parkeervakken ernaast. (zie ook bijlages). CBS: 
OK, maar de biggenruggen plaatsen op de opgeofferde parkeerplaats. 
- Wereldwinkel Sint-Job vraagt om de haag voor hun etalage te verwijderen en te vervangen door klinkers 
om meer inkijk in hun winkel te hebben en bijkomende fiets- en parkeerplaatsen (foto's van de situatie in 
bijlage). Hoe staat het college hier tegenover? CBS: ter plaatse gaan kijken en nagaan of vrijgekomen 
perk vervangen kan worden door bloembak of lage begroeiïng die in de winter ook groen blijft. 
Voorstel terugkoppelen aan CBS.  
- Via F. Van Looveren: Ruimen van de beken: Landbouwers vragen om meer aandacht te hebben voor 
zwerfvuil dat in het ruimsel van de beken zit en vervolgens afgezet wordt op hun percelen. CBS: de juiste 
locatie wordt nog nagevraagd. Wel noteren als algemeen aandachtspunt. 
- Nakijken - worden er bomen gekapt aan de Leeuwerk? 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

wegendienst 

3. Werken nutsleidingen - Toelating/Melding 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de uitvoering van volgende werken: 
- Group Van Vooren, Industriepark Rosteyne 1, 9060 Zelzate voor werken te Vaartkant Links 43, 2960 
Brecht volgens aanvraag d.d. 2/12/2020. 
- Fluvius, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout voor werken t.h.v. Kapelweg 25, 2960 Brecht volgens 
dossier 21-00109. 
- Fluvius, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout voor werken t.h.v. Zandblok 8-12, 2960 Brecht volgens 
dossier 20-07492. 
- Fluvius, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout voor werken t.h.v. Palieterlaan 6, 2960 Brecht volgens 
dossier 20-07571. 
- Pidpa, Vierselse baan 5, 2280 Grobbendonk voor werken in de Holleweg, 2960 Brecht volgens dossier D-
26-019 op voorwaarde dat de kosten door Pidpa gedragen worden. 

4. Weg- en rioleringswerken Eendrachtstraat - Aanbestedingsdossier Aannemer - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het bestek met nr. K-14-030 en de raming voor de opdracht “weg- en rioleringswerken Eendrachtstraat”, 
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opgesteld door de ontwerper, studiebureau Groep Infrabo nv, Langstraat 65 te 2260 Westerlo 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 in totaal € 323.541,90 excl. btw of € 340.814,91 incl. 21% btw. 
Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 
Artikel 3 
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 
Artikel 4 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in budget 2021. 

gebouwen 

5. Nooddeuren sporthal De Ring - Aktename vorderingsstaat 1 (d.d. 11-01-2021) + Goedkeuring 
verrekening 1 (d.d. 11/01/2021) 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van vorderingsstaat 1 (d.d. 11 januari 2021) voor 
de uitgevoerde werken voor de vervanging van de nooddeuren in sporthal De Ring voor een bedrag van 
8.825,73 euro inclusief btw. 
Artikel 2 
Het college van Burgemeester en schepenen geeft haar goedkeuring aan verrekening 1 (d.d. 11 januari 
2021) voor een bedrag van 762,30 euro inclusief btw.  
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de projectverantwoordelijke infrastructuur en de financiële 
dienst. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen 

6. Aanvraag afwijking verplichting medewerking van een architect - Veldstraat 36 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft het advies tot inwilliging van de aanvraag aan de 
provinciegouverneur van Antwerpen, waarin machtiging wordt verleend aan Ben Vermeiren voor 
het opmaken van het plan en de controle op de werken, voor de regularisatie van een woning enerzijds en 
de renovatie van de gevel anderzijds, gelegen te Veldstraat 36, 3de afdeling, sectie D 683 H 3 en D 683 G 4. 

7. RUP RWZI (Rioolwaterzuiveringsinstallatie) St Job - Goedkeuring voorontwerp 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorontwerpRUP 'rioolwaterzuiveringsinstallatie te St 
Job' goed, bestaande uit een toelichtingsnota, grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften.  
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring het voorontwerp RUP ter advies voor te 
leggen aan de hogere overheden en gecoro, en geeft goedkeuring deze te bespreken op de plenaire 
vergadering van 18 februari 2020. 

8. RUP Lange pad - meerwerken financiële berekening - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de meerwerken, ikv de financiële berekening voor het 
RUP Lange pad, voor een bedrag van 6 632,36 euro (inclusief btw) goed. 
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algemeen - milieu 

9. Project - Monitoring oppervlaktewater - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om de monitoring op oppervlaktewater voor een 
bedrag van 2 780,10 euro (incl. btw) verder te zetten in 2021. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het PIH, Pidpa en de dienst infrastructuur. 

vergunningsregister 

10. VV2012/8 - Deel vergunningenregister - Onderzoek vermoeden van verval - Houtstraat 52 en 
52a - Niet vervallen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat de verkavelingsvergunning die op 1 oktober 2012 
verleend werd voor het verkavelen van een perceel gelegen te Brecht Houtstraat 52, Houtstraat 525 
kadastraal gekend als (afd. 4) sectie D 135 E2 niet vervallen is.  
Artikel 2 
De verkaveling wordt opgenomen in het vergunningenregister als niet vervallen. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan notariaat Verlinden, Sint-Lenaartsesteenweg 53, 2310 
Rijkevorsel 

11. GC2020/44 - Vergunningenregister - Nieuwstraat 20 - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Het hoofdvolume onder zadeldak met hierachter een lange smalle aanbouw gelegen te Nieuwstraat 20 te 
Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 892 V) wordt in het vergunningenregister opgenomen als geacht 
vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan het Departement Omgeving. 
Artikel 3 
Beroepsmogelijkheden 
De opname of de weigering tot opname van een constructie als « vergund geacht » in het 
vergunningenregister kan worden bestreden met een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, 
overeenkomstig en met inachtneming van de regelen, vermeld in hoofdstuk VIII van titel IV en het decreet 
van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse 
bestuursrechtscolleges. Artikel 14, § 3, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State is van 
overeenkomstige toepassing. 
De beroepen bij de Raad inzake registratiebeslissingen kunnen door de volgende personen worden 
ingesteld: 
1° de persoon die beschikt over zakelijke of persoonlijke rechten ten aanzien van een constructie die het 
voorwerp uitmaakt van een registratiebeslissing, of die deze constructie feitelijk gebruikt; 
2° elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan 
ondervinden als gevolg van de registratiebeslissing; 
3° procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de 
registratiebeslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve 
werking overeenkomstig de statuten. 
Een bij het dossier betrokken vergunningverlenende bestuursorgaan, dat nagelaten heeft een uitdrukkelijke 
beslissing te nemen in eerste administratieve aanleg, wordt geacht te hebben verzaakt aan zijn recht om 
zich tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen te wenden, behoudens overmacht. 
De beroepen inzake registratiebeslissingen worden ingesteld binnen een vervaltermijn van vijfenveertig 
dagen, die ingaat als volgt: 
1°...; 
2° wat betreft registratiebeslissingen: 
a) hetzij de dag na de betekening, wanneer een dergelijke betekening vereist is; 
b) hetzij de dag na de opname van de constructie in het vergunningenregister, in alle andere gevallen. 
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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 

12. GC2020/45 - Vergunningenregister - Abdijlaan 31 - Deels opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De volumes 1 t/m 7 en 10 zoals ze voorkomen op de luchtfoto van 1970 gelegen te Abdijlaan 31 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 2) sectie K 268 W) worden in het vergunningenregister opgenomen als geacht 
vergund. Van volumes 8, 9 en 11 (varken- en zeugenstal en bijenhal) is niet voldoende aangetoond dat deze 
aanwezig waren op het perceel. Deze volumes kunnen momenteel niet worden opgenomen in het 
vergunningenregister. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan het Departement Omgeving. 
Artikel 3 
Beroepsmogelijkheden 
De opname of de weigering tot opname van een constructie als « vergund geacht » in het 
vergunningenregister kan worden bestreden met een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, 
overeenkomstig en met inachtneming van de regelen, vermeld in hoofdstuk VIII van titel IV en het decreet 
van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse 
bestuursrechtscolleges. Artikel 14, § 3, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State is van 
overeenkomstige toepassing. 
De beroepen bij de Raad inzake registratiebeslissingen kunnen door de volgende personen worden 
ingesteld: 
1° de persoon die beschikt over zakelijke of persoonlijke rechten ten aanzien van een constructie die het 
voorwerp uitmaakt van een registratiebeslissing, of die deze constructie feitelijk gebruikt; 
2° elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan 
ondervinden als gevolg van de registratiebeslissing; 
3° procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de 
registratiebeslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve 
werking overeenkomstig de statuten. 
Een bij het dossier betrokken vergunningverlenende bestuursorgaan, dat nagelaten heeft een uitdrukkelijke 
beslissing te nemen in eerste administratieve aanleg, wordt geacht te hebben verzaakt aan zijn recht om 
zich tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen te wenden, behoudens overmacht. 
De beroepen inzake registratiebeslissingen worden ingesteld binnen een vervaltermijn van vijfenveertig 
dagen, die ingaat als volgt: 
1°...; 
2° wat betreft registratiebeslissingen: 
a) hetzij de dag na de betekening, wanneer een dergelijke betekening vereist is; 
b) hetzij de dag na de opname van de constructie in het vergunningenregister, in alle andere gevallen. 
De modaliteiten waaraan een verzoekschrift moet voldoen, worden geregeld in het Decreet van 4 april 2014 
betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse 
bestuursrechtscolleges. 
Contactgegevens van de Raad: 
Raad voor Vergunningsbetwistingen 
Ellips-gebouw 
Koning Albert II – laan 35 bus 81 
1030 Brussel 

13. GC2020/46 - Opname in het vergunningenregister - Moskoeylaan 2 - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
De bungalow met rechts ervoor de berging/carport gelegen Moskoeylaan 2 te Brecht, kadasternummer (afd. 
5) sectie B 195 T2) worden niet in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
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Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan Coga  B.V.B.A., en aan het Departement Omgeving. 
Artikel 3 
Beroepsmogelijkheden 
De opname of de weigering tot opname van een constructie als « vergund geacht » in het 
vergunningenregister kan worden bestreden met een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, 
overeenkomstig en met inachtneming van de regelen, vermeld in hoofdstuk VIII van titel IV en het decreet 
van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse 
bestuursrechtscolleges. Artikel 14, § 3, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State is van 
overeenkomstige toepassing. 
De beroepen bij de Raad inzake registratiebeslissingen kunnen door de volgende personen worden 
ingesteld: 
1° de persoon die beschikt over zakelijke of persoonlijke rechten ten aanzien van een constructie die het 
voorwerp uitmaakt van een registratiebeslissing, of die deze constructie feitelijk gebruikt; 
2° elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan 
ondervinden als gevolg van de registratiebeslissing; 
3° procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de 
registratiebeslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve 
werking overeenkomstig de statuten. 
Een bij het dossier betrokken vergunningverlenende bestuursorgaan, dat nagelaten heeft een uitdrukkelijke 
beslissing te nemen in eerste administratieve aanleg, wordt geacht te hebben verzaakt aan zijn recht om 
zich tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen te wenden, behoudens overmacht. 
De beroepen inzake registratiebeslissingen worden ingesteld binnen een vervaltermijn van vijfenveertig 
dagen, die ingaat als volgt: 
1°...; 
2° wat betreft registratiebeslissingen: 
a) hetzij de dag na de betekening, wanneer een dergelijke betekening vereist is; 
b) hetzij de dag na de opname van de constructie in het vergunningenregister, in alle andere gevallen. 
De modaliteiten waaraan een verzoekschrift moet voldoen, worden geregeld in het Decreet van 4 april 2014 
betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse 
bestuursrechtscolleges. 
Contactgegevens van de Raad: 
Raad voor Vergunningsbetwistingen 
Ellips-gebouw 
Koning Albert II – laan 35 bus 81 
1030 Brussel 

omgevingsvergunningen 

14. OMV2020/516 - Omgevingsvergunning - Abdijlaan zn - Openbaar onderzoek 

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

15. OMV2020/517 - Omgevingsvergunning - Laboureur zn - Openbaar onderzoek 

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

16. OMV2020/518 - Omgevingsvergunning - Kraaienhorst zn - Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek. 
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17. OMV2020/519 - Omgevingsvergunning - Leemstraat  - Openbaar onderzoek 

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

18. OMV2020/283 - Omgevingsvergunning - Tilburgbaan - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een paardenstal in 
Tilburgbaan zn te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie N 680 G mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
-Er dient te worden voldaan aan §2 van artikel 4.4.8/2 van de VCRO: §2 De omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen voor het oprichten van een stal voor weidedieren, verleend met toepassing 
van paragraaf 1, vervalt van rechtswege naast de gevallen, vermeld in artikel 99 van het decreet van 25 april 
2014 betreffende de omgevingsvergunning, als gedurende een periode van vijf opeenvolgende jaren geen 
weidedieren worden gehouden op het perceel of de percelen waarop de vergunning betrekking heeft. Na het 
verval van de vergunning, vermeld in het eerste lid, moet de stal voor weidedieren binnen zes maanden 
worden afgebroken.  
-De voorwaarden opgenomen in het advies van de Brandweer 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 de 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 duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-
rioleringsbeheer.  
-WATER: uit te voeren maatregelen: 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering bij bestaande woningen: Aangezien de 
betreffende bouwaanvraag zich situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op 
een zuiveringsinstallatie (centraal gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw 
reglementair te worden aangesloten op de bestaande riolering. 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat conform de richtlijnen: Een septische put is verplicht aan te leggen in het collectief te 
optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet hierop aangesloten worden.  
In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI (centraal gebied of collectief geoptimaliseerd 
buitengebied) is een septische put verplicht door de rioolbeheerder: in dat geval wordt aangeraden enkel het 
zwart water (afvoer van de toiletten) over een septische put te leiden, het grijs water wordt dan rechtstreeks 
aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van 10.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (put, pomp en aftappunten voor drinkwater voor dieren en dienstkraan voor kuiswater) met een 
noodoverloop naar een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen 
regenwater mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 2,72 m2 en inhoud van 1.700 liter. Deze installatie maakt het insijpelen van 
het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. Bij 
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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. 
-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.  
-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. 
-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. 

19. OMV2020/397 - Omgevingsvergunning - Schotensteenweg ZN (lot 94) - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het ontbossen en kappen van bomen, 
het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning, het plaatsen van een bijgebouw en de aanleg van 
verhardingen na opheffing van buurtweg n°250 in Schotensteenweg ZN (lot 94) te Brecht, kadasternummer 
(afd. 1) sectie M 80 P3 mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
Voorwaarden adviesinstanties 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap voor Natuur en Bos dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
Volgende voorwaarden moeten letterlijk in de vergunningsvoorwaarden van de omgevingsvergunning 
worden opgenomen:  
• De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid, van het Bosdecreet en onder de 
voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde compensatieformulier met kenmerk:  20-220652.  
• De te ontbossen oppervlakte bedraagt 2003m². Deze oppervlakte valt niet meer onder het 
toepassingsgebied van het Bosdecreet.   
• De bosbehoudsbijdrage van € 10.996,47 dient binnen de 4 maanden, vanaf de datum waarop gebruik mag 
gemaakt worden van deze vergunning, gestort te worden. Het overschrijvingsformulier voor het vereffenen 
van de bosbehoudsbijdrage zal rechtstreeks door ons Agentschap worden overgemaakt aan de aanvrager 
van zodra de vergunning van kracht wordt.  Om een correcte inning van de bosbehoudsbijdrage en/of 
controle op de compenserende bebossingen mogelijk te maken, is het verplicht dat de 
vergunningverlenende instantie zo snel mogelijk een afschrift van haar beslissing bezorgt aan het 
Agentschap voor Natuur en Bos. De vergunningverlenende instantie dient ons ook op de hoogte te brengen 
van een eventuele (opschortende) beroepsprocedure tegen de genomen beslissing.  
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Algemene opmerking woonparkgebieden:  
Volgens het geldende plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan liggen de betrokken percelen in 
woonparkgebied. In overeenstemming met de ruimtelijke bestemming dient het niet-bebouwbare gedeelte 
aangelegd te worden met hoogstammig groen (de aanwezige bomen moeten bewaard worden). Het groen 
moet aangebracht worden langs alle zijden van het perceel, min de nodige toegangen.Slechts 10% van de 
perceelsoppervlakte mag ingenomen worden voor het aanleggen van grasperken, speelruimten, 
tennisvelden en dergelijke. De aangevraagde ontbossing houdt niet automatisch in dat alle hoogstammige 
bomen binnen de ontboste oppervlakte mogen gerooid worden. Hierbij mag deze zone omgevormd worden 
tot tuin, mits het behoud en/of (her)aanplanting van hoogstammige bomen. Deze bomen zullen dus geen 
deel meer uitmaken van een bos, maar van een tuin. Er bestaat zodoende geen enkele tegenstijdigheid 
tussen enerzijds de ontbossing en anderzijds de voorschriften van het woonparkgebied. Het is aan de 
vergunningverlenende instantie om te bepalen welkebomen er behouden en/of aangeplant moeten worden 
om te voldoen aan de bestemmingsvoorschriften.  
Algemeen Soortenbesluit  
Alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen zijn beschermd in het Vlaamse Gewest op 
basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. De bescherming heeft onder meer betrekking op de nesten 
van de vogels en de rustplaatsen van de vleermuizen (artikel 14 van het Soortenbesluit). Bij het uitvoeren 
van werken in de periode van 1 maart tot 1 juli moet men er zich – vóór men overgaat tot de uitvoering van 
de werken – van vergewissen dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of 
vernield worden. Bij het werken aan (oude) constructies of het kappen van bomen dient men na te gaan vóór 
de werken beginnen of er vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen dient 
de aanvrager contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos via het algemeen e-mailadres 
van AVES. 
Boscompensatie - Algemene voorwaarden (in kader van artikel 90bis van het bosdecreet) van de 
omgevingsvergunning:  
Volgende voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden aan de beslissing tot omgevingsvergunning, voor zover 
deze (deels of volledig) wordt toegestaan:  
1.De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid, van het Bosdecreet en onder de 
voorwaarden zoals opgenomen in dit compensatieformulier en de goedkeuring of aanpassing door het 
Agentschap voor Natuur en Bos.   
2.De te ontbossen oppervlakte bedraagt maximaal het aantal m² als vermeld in de tabel bij ‘te ontbossen 
oppervlakte’, kolom ‘aangepast’. Deze oppervlakte valt niet meer onder het toepassingsgebied van het 
Bosdecreet. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap Infrastructuur - Wegen en Verkeer dienen strikt 
nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. De gemeente sluit zich niet aan bij de 
voorwaarde i.v.m. de clustering van de toegangen.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets en natuurtoets 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 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 
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een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk 
conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
De hemelwaterafvoer van het bijgebouw dient mee te worden aangesloten op de regenwaterput. 
• 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 7,37 m2 en inhoud van 4.606 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 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). 
-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. 
-Bescherming nesten en rustplaatsen: algemene maatregel: Ongeacht de gemeentelijk afwijking wordt 
toegekend in onderhavig besluit zijn alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen 
beschermd in het Vlaamse Gewest op basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. De bescherming heeft 
onder meer betrekking op de nesten van deze vogelsoorten (art 14 Soortenbesluit). Bij het uitvoeren van 
werken in de periode 1 maart tot 1 juli moet men er zich - vóór men overgaat tot de uitvoering van de werken 
- van vergewissen dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of vernield 
worden. Er mag nooit gekapt worden als er zich broednesten in de te kappen bomen bevinden. 
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-BOUWKUNDIGE ASPECTEN: Duurzaamheid, rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen, 
hernieuwbare energie, duurzame materiaalkeuzes, groendaken, hemelwaterrecuperatie, duurzaam 
waterverbruik en waterveilig wonen worden weloverwogen toegepast bij het project. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
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.  
-Er mag niet geveld of geruimd worden tijdens de standaard schoontijd van 1 april tot en met 30 juni. 
Bij het werken aan (oude) constructies of het kappen van bomen dient men na te gaan vóór de werken 
beginnen of er nesten of vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen dient 
de aanvrager contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos.  
-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 rechtverkrijgende 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. 

20. OMV2020/443 - Omgevingsvergunning - Pierrelaan 14 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor aanleggen van een zwembad in 
Pierrelaan 14 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 42 A2 mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
Het niet bebouwbare gedeelte van het perceel moet aangelegd worden met hoogstammig groen, het 
bestaande moet bewaard worden. Het groen aanbrengen langs alle zijden van het perceel, min de 
nodige toegangen. 
Slechts 10% van de perceelsoppervlakte mag ingenomen worden voor het aanleggen van 
grasperken, speelruimten e.d.  
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 regelgeving: 
-Waterwetboek 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-
rioleringsbeheer.  
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2. Watermaatregelen/ 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering bij bestaande woningen: Aangezien de 
betreffende bouwaanvraag zich situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op 
een zuiveringsinstallatie (centraal gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw 
reglementair te worden aangesloten op de bestaande riolering (als dat nog niet zou zijn uitgevoerd). 
-Verharding & ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
materiaalgebruik voor de verhardingen. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen bij voorkeur 
aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag om 
maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken.  
Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van 
toepassing. Enkele voorbeelden materialen waar het water naast of door de verharding de grond in kan: 
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de online ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’. 
-Bronbemaling: droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van de werken een 
droogzuiging noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1). 
Ingezet moet worden op retourbemaling, d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
een infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer. 
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste alternatief: lozing op de openbare 
riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de 
riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.) 
De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
Een deel van het water dient voor recuperatie en nuttige toepassing bij de bouwwerkzaamheden op de werf 
gestockeerd te worden. 
Bij droogte moet het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik. 
Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht afvoer in de 
riolering of beek. 
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de milieuwetgeving. 
De exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet).   
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. 
-De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
-Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
-Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 

21. OMV2020/357 - Omgevingsvergunning - Brugstraat 162 en 164 - Deels goedkeuring, deels 
weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor de bronbemaling in Brugstraat 164 
2960 Brecht te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 142 F6, (afd. 5) sectie A 142 G4 en (afd. 5) sectie 
A 142 K5 aan  BOUWWERKEN VAN DIJCK FRANK EN JAN BVBA gevestigd te Schotensteenweg 76A te 
2960 Brecht. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor slopen van de bestaande gebouwen en 
bouwen van een meergezinswoning met ondergrondse parking en dokterspraktijk in Brugstraat 164 2960 
Brecht te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 142 F6, (afd. 5) sectie A 142 G4 en (afd. 5) sectie A 142 
K5 aan BOUWWERKEN VAN DIJCK FRANK EN JAN BVBA gevestigd te Schotensteenweg 76A te 2960 
Brecht mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
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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.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Brandweer dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Pidpa Riolering dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Eandis System Operator dienen strikt nageleefd te worden 
en maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke dienst Erfgoed dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Dienst lokale economie en landbouw dienen strikt nageleefd 
te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
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: 
-Een putje met droogzuiging in het diepste punt van de kelder dat het permanent wegpompen van 
grondwater mogelijk maakt is niet toegelaten.  
  ° Geen kunstmatige afvoer van grondwater: de ondergrondse bouwlaag moet volledig worden uitgevoerd 
als waterdichte kuip zonder kunstmatig drainagesysteem. Er mag geen noodpompputje aanwezig zijn die het 
permanent wegpompen van grondwater kan veroorzaken. 
  ° Enkel waterdicht putje in het laagste punt van de nuttige ruimte met pomp tegen mogelijk instromend 
overstromingswater is toegelaten. 
-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 hemelwaterputten van 40.000 l (20.000 l bij blok A en 
20.000 l bij blok B) 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. 
De hemelwaterafvoer van het bijgebouw dient mee te worden aangesloten op de regenwaterput. 
Blok A bevat 2 gelijkvloerse appartementen (2x 5.000 l) en een praktijkruimte van 283 m2 (10.000 l) 
Blok B bevat 4 gelijkvloerse appartementen (4x 5.000 l) 
• 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 36,48 m2 en inhoud van 22.800 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. 



13 

-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Grachten: Eventuele bestaande private afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
-Verharding & ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
materiaalgebruik voor de verhardingen. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen bij voorkeur 
aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag om 
maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken.  
Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van 
toepassing. Enkele voorbeelden materialen waar het water naast of door de verharding de grond in kan: 
°materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
°funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
°praktische tips te raadplegen in de online ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’. 
°opmerking gebruik steenslag: het gebruik van gebroken steenpuin voor bouwkundig bodemgebruik als 
alternatief funderingsmateriaal is toegestaan voor zover gescheiden van de bodem en afgedekt onder de 
voorwaarden van het Vlarebo (zie website ovam). 
-Ophoging: Voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de woning kan in combinatie met afgraving dieper op het 
perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel (deels) 
overstroombare (kruip)kelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water.  
-OPPERVLAKTEWATER: Bronbemaling en droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van 
de werken een droogzuiging noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1).  
Ingezet moet worden op retourbemaling, d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer of via een infiltratiesysteem.  
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste alternatief lozing op de openbare 
riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de 
riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.)  
De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
Een deel van het water dient voor recuperatie en nuttige toepassing bij de bouwwerkzaamheden op de werf 
gestockeerd te worden.  
Het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik aan de omwonenden. Voor 
elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht afvoer in de riolering 
of beek. Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de milieuwetgeving. De 
exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet). 
-NATUUR: Bij het werken aan (oude) constructies, sloopwerken of het kappen van bomen dient men na te 
gaan vóór de werken beginnen of vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang 
komen, dient u contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos. 
-BOUWKUNDIGE ASPECTEN: Duurzaamheid, rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen, 
hernieuwbare energie, duurzame materiaalkeuzes, groendaken, hemelwaterrecuperatie, duurzaam 
waterverbruik en waterveilig wonen worden weloverwogen toegepast bij het project.  
Bijzondere stedenbouwkundige voorwaarden 
-De wachtgevel op de linker perceelsgrens dient kwalitatief afgewerkt te worden met dezelfde materialen als 
de hoofdgebouwen in afwachting blok C die tegen blok B aangebouwd zal worden. 
-De ruimte van 283m² op de gelijkvloerse verdieping wordt vergund als dokterspraktijk. Indien deze ruimte in 
de toekomst gebruikt zal worden voor een andere functiecategorie, dan dient hiervoor een 
omgevingsvergunning aangevraagd te worden. 
-De beplanting ter hoogte van de in- en uitrit en het kruispunt moet laag gehouden worden om een optimale 
zichtbaarheid te kunnen garanderen voor het verkeer.  
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”) 
-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 
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bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
-Alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
-De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven.  
-De bouwpromotor of initiatiefnemer heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd 
door de distributienetbeheerder Iveka voor elektriciteit en gas , inzake distributie van elektriciteit en gas naar 
en in appartementsgebouwen strikt na te leven. Kopie van deze reglementen wordt in bijlage toegevoegd. 
Deze teksten zijn eveneens raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via 
www.iveka.be. 
-Een groenscherm zoals aangeduid op het inplantingsplan dient aangeplant te worden het eerstvolgende 
plantseizoen na het beëindigen van de in de stedenbouwkundige vergunning behandelde werken. De 
houder van de vergunning dient een borg van 3 euro/m² groenscherm dat dient aangeplant te worden te 
stellen. De waarborg wordt terugbetaald na twee jaar, waarvan de termijn ingaat op het ogenblik dat de 
(her)aanplant aan het bestuur aangemeld is en wanneer na controle blijkt dat de (her)aanplant zorgvuldig is 
uitgevoerd. De opgelegde (her)aanplanting dient uitgevoerd worden het eerst volgende plantseizoen na het 
beëindigen van de in de stedenbouwkundige vergunning behandelde werken en binnen de 
geldigheidstermijn van de afgeleverde stedenbouwkundige vergunning. Indien de opgelegde (her)aanplant 
van het groenscherm niet werd uitgevoerd binnen deze termijn, wordt de aanvrager aangetekend in gebreke 
gesteld om de heraanplant alsnog binnen het eerstvolgende plantseizoen volgend op het aangetekend 
schrijven uit te voeren. Indien de opgelegde heraanplant niet binnen deze periode wordt uitgevoerd, dan 
wordt er een proces-verbaal opgesteld en de waarborg ingehouden.  
-Er mag niet geveld of geruimd worden tijdens de standaard schoontijd van 1 april tot en met 30 juni. 
-Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
-Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
-Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
-overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde verantwoordelijk 
voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe overwelvingen is een 
stedenbouwkundige vergunning vereist. 
-Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be 
Milieuvoorwaarden 
-Voor de bronbemaling moet een nieuwe aanvraag opgestart worden en de bouwwerken niet mogen 
aanvatten vooraleer beide vergunningen definitief zijn. 
-Een noodpompput in het diepste punt van de kelder dat het permanent wegpompen van grondwater 
mogelijk maakt is niet toegelaten.   
Artikel 3 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.  

22. OMV2020/144 - Omgevingsvergunning - Pierrelaan 42 - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor de exploitatie en het plaatsen van 
laadstations voor elektrische voertuigen, de herinrichting en uitbreiding van de kiosk/wegrestaurant de 
verbouwing en het plaatsen van een totempaal in Pierrelaan 42 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 
47 R7 aan Fastned België BVBA gevestigd te Oktrooiplein 1/201 te 9000 Gent. 
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23. OMV2020/322 - Omgevingsvergunning - Oudaenstraat 4 - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning voor aanleggen erfverharding en 
bouwen en exploiteren van een machineloods voor landbouwdoeleinden in Oudaenstraat 4 2960 Brecht te 
Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie C 254 B. 

omgevingsmeldingen 

24. OMV2021/5 - Omgevingsmelding - Tabakshoevedreef 15 - Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting, het 
plaatsen van een bronbemaling gelegen te 2960 Brecht, Tabakshoevedreef15, kadasternummer (afd. 1) 
sectie M 18 E4 .  
Artikel 2  
Er wordt akte genomen voor de duur van de bouwwerkzaamheden. 
Artikel 3 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd.  
Bijzondere milieuvoorwaarden: 
Bronbemaling, droogzuiging van bouwputten/werven en drainering: 
(Het is verboden een bronbemaling te exploiteren als die geheel of gedeeltelijk is gelegen in een 
beschermingszone van het type I of II van grondwaterwinningen, bestemd voor de openbare 
watervoorziening.) 
De droogzuiging moet voldoen aan art 5.53.3.1 van vlarem II.  
Ingezet moet worden op retourbemaling. d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
een infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer. 
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan lozing op de openbare riolering, met een verbod op 
lozing in de vuilwaterafvoer (DWA) indien gescheiden regenwaterafvoer (RWA) aanwezig, én maximaal tot 
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. 
Het grondwater dat onttrokken wordt bij de draineringen alsook bij de bronbemalingen moet, in zoverre dit 
met toepassing van de beste beschikbare technieken mogelijk is, nuttig worden gebruikt. 
Het bemalingswater moet maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik aan de omwonenden. 
Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht retourbemaling, 
afvoer naar de beek of riolering. 
De exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet).  
Groenschade: 
Schade ten aanzien van waardevolle bomen of beplanting in de omgeving dient vermeden te worden. 
Indien mogelijk enkel droogzuiging buiten droogte en zomerperiode en/of toepassing van retourbemaling 
(vb druppelbevloeiing bomen, afvoer buiten onttrekkingszone). 
Langdurige droogzuiging tussen de groei (apri-nov) dient vermeden te worden.  
Geluidsoverlast: 
De nodige maatregelen dienen genomen te worden om hinder (geluid, trillingen, …) te voorkomen. De pomp 
moet aangepast zijn aan de best beschikbare technieken en het omgevingsgeluid. 
In woongebieden worden bij voorkeur uitsluitend geluidsarme pompen gebruikt. 

25. OMV2021/7 - Omgevingsmelding - Kloosterstraat 20 - Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
plaatsen van een propaangastank inrichting gelegen te 2960 Brecht, Kloosterstraat20, kadasternummer (afd. 
4) sectie B 88 C 
Artikel 2  
Er wordt akte genomen voor onbepaalde duur. 
Artikel 3 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd.  
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Bijzondere milieuvoorwaarden: 
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 3.2. 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 5 m bedraagt. Tevens dient overeenkomstig voormeld artikel de propaangastank zich te 
bevinden op 3 m afstand van elke openbare weg en van elk naburig eigendom. Overeenkomstig art. 3 punt 
3.2.3. van voormeld KB mag voormelde afstand echter verminderd worden tot 1 m indien een dicht en 
onbrandbaar scherm is aangebracht van tenminste 1,50 m hoog tussen voormelde plaatsen en de 
propaangastank.  

26. OMV2021/8 - Omgevingsmelding - Mieksebaan 123 - Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt geen akte van de omgevingsmelding voor de inrichting, 
het plaatsen van een bronbemaling gelegen te 2960 Brecht, Mieksebaan123, kadasternummer (afd. 1) 
sectie M 29 W. 

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

27. OMVV2020/8 - Omgevingsvergunningen voor verkavelen - Vissersdreef 21 - Afleveren attest 

Besluit 
Artikel 1 
Aan notariaat Sibiet, Hoogboomsteenweg 181, 2950 Kapellen wordt een attest afgeleverd waarin het college 
van burgemeester en schepenen verklaart dat de verkavelaar m.b.t. de verkaveling gelegen te Vissersdreef 
21 kadastraal gekend als (afd. 1) sectie M 17 X7, waarvoor vergunning verleend werd op 11/08/2020 aan de 
heer Lucas Maris wonende te Vissersdreef 23 te 2960 Brecht met kenmerk omgevingsloket 
OMV_2020047870 en gemeentelijk dossiernummer OMVV2020/8 aan alle in de verkavelingsvergunning 
opgelegde voorwaarden heeft voldaan en dat de percelen welke van deze verkaveling deel uitmaken als 
bouwgrond mogen verkocht worden. 

28. OMVV2020/12 - Omgevingsvergunningen voor verkavelen - Schotensteenweg 135/137 - 
Afleveren attest 

Besluit 
Artikel 1 
Aan notariaat Bracke, Eikenlei 1, 2960 Brecht wordt een attest afgeleverd waarin het college van 
burgemeester en schepenen verklaart dat de verkavelaar m.b.t. de verkaveling gelegen te Schotensteenweg 
135 en 137 kadastraal gekend als (afd. 1) sectie M 48 C4, (afd. 1) sectie M 48 B4 en (afd. 1) sectie M 48 Y2, 
waarvoor vergunning verleend werd op 03/11/2020 aan Francis Koyen wonende te Eyndovensteenweg 124 
te 2960 Brecht met kenmerk omgevingsloket OMV_2020069678 en gemeentelijk dossiernummer 
OMVV2020/12 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 

29. OMV2020/262 - Omgevingsvergunning - Heiken/Prinsstraat ZN - Hoorzitting beroep 

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

30. SA2020/29 - Stedenbouwkundige attesten - Bergsebaan ZN - Positief 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een positief stedenbouwkundig attest afgeleverd voor bouwen van een vrijstaande 
eengezinswoning in Bergsebaan ZN te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 167 P mits voldaan wordt 
aan volgende voorwaarden:  
Voorwaarden watertoets 
-Hemelwaterverordening. De watertoets met bepaling van de watermaatregelen zal worden opgemaakt bij 
de omgevingsaanvraag en de beoordeling van de bouwplannen. Alleszins zal nadruk gelegd worden op 
ruimte voor water, recuperatie en infiltratie van hemelwater en richtlijnen inzake waterveilig bouwen. 
-Milieubeoordeling bouwkundige aspecten 
°Ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen 
bij voorkeur aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende 
funderingslaag om maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken. 
°Verdroging: Bij droogzuiging van bouwputten mag het onttrekken van grondwater geen groenschade 
veroorzaken. Als er een beek is moet het opgepompte water daarin geloosd worden. 
°Duurzaamheid: Rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen, duurzame materiaalkeuzes, 
hemelwaterrecuperatie, duurzaam waterverbruik, overstromingsveilig wonen ed moeten weloverwogen 
toegepast worden bij het project. 
-In de definitieve aanvraag moet rekening gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
°Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
°Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
°Richtlijnen 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 
Stedenbouwkundige voorwaarden 
De zone voor bijgebouwen blijft beperkt tot het gedeelte van de achtertuin dat binnen de 
gewestplanbestemming woongebied gelegen is. 
De algemene richtlijnen voor vrijstaande eengezinswoningen dienen gevolgd te worden, zie schets 
algemene richtlijnen open bebouwing: 
- oppervlakte van maximaal 10% van de perceelsoppervlakte met een maximum van 75 m² 
- Max 5% van het perceel mag verhard worden met uitzondering van verhardingen voor strikt noodzakelijke 
verhardingen, zoals oprit en toegang tot de woning. 
- Verhardingen dienen zoveel mogelijk uitgevoerd te worden in waterdoorlatende materialen met een 
waterdoorlatende fundering. Bij het gebruik van niet waterdoorlatende materialen dient het hemelwater dat 
op deze verharding valt af te vloeien naar een aanpalende groenstrook op eigen terrein. 
- Grasdals worden gezien als waterdoorlatende verharding en niet als groene ruimte. 
- De maximale kroonlijsthoogte bedraagt 6 meter. In functie van de steeds strenger wordende isolatienormen 
kunnen er afwijkingen worden toegestaan in functie van de maximaal toegelaten kroonlijsthoogte, uit het 
aanvraagdossier met naar voor komen dat de eventuele afwijking kadert in de EPB regelgeving (isolatie) 
- Dakvorm vrij binnen het maximaal toegelaten gabariet (max. kroonlijsthoogte bedraagt 11 meter) 
- Duurzaam en esthetisch verantwoord materiaalgebruik, geen onafgewerkte situaties zoals snelbouwsteen.  
De aanvraag dient te voldoen aan de gemeentelijke parkeerverordening. parkeren_en_fietsenstallingen.pdf 
(brecht.be) 

integrale veiligheid 

31. Samenwerkingsovereenkomst pool huisbezoekers - verwerken van persoonsgegevens om de 
contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19-pandemie te versterken - ELZ 
Voorkempen - Bekrachtiging 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt de overeenkomst en het voorstel om 14 
personeelsleden van de sociale dienst de mogelijkheid te geven om mee te werken aan contact-opsporing 
en huisbezoeken van kwetsbare gezinnen die extra covid-coaching nodig hebben. Hiervoor wordt een totale 
personeelsinzet van gemiddeld 0,5 dagen/week voorzien, voor de duur van de epidemie. 

https://www.brecht.be/sites/default/files/grondgebiedszaken/Milieu/parkeren_en_fietsenstallingen.pdf
https://www.brecht.be/sites/default/files/grondgebiedszaken/Milieu/parkeren_en_fietsenstallingen.pdf
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Artikel 2 
Een afschrift van dit besluit zal worden bezorgd aan de sociale diensten en aan de zorgraad van ELZ 
Voorkempen. 

mobiliteit 

32. 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 van maandag 11 januari 2021 tot en met vrijdag 15 januari 2021 (1 à  2 
werkdagen in deze periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening 
van: Pidpa Hidrorio op volgende plaats(en): te Brecht, Bristerstraat t.h.v. huisnr. 10 – inname voetpad en 
parkeerverbod – zuiger op riool in stoep 
- De aanvrager vraagt om tussen woensdag 13 januari 2021 tot en met vrijdag 22 januari 2021 (1 a 2 
opeenvolgende werkdagen in deze periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
voor rekening van: Pidpa Hidrorio op volgende plaats(en): te Brecht, Processieweg t.h.v. huisnr. 27 – DWA 
ssnluitinge in het midden van de weg (voor woning in de Dorpsstraat) - afsluiten rijbaan. 
- De aanvrager vraagt om tussen maandag 18 januari 2021 tot en met vrijdag 29 januari  (1 a 2 werkdagen 
in deze periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Pidpa 
Hidrorio op volgende plaats(en): te Brecht, Hogebaan t.h.v. huisnr. 87 –kolkaansluiting vernieuwen – inname 
halve rijbaan gedeeltelijk met beurtelings verkeer. 
- De aanvrager vraagt om tussen woensdag 13 januari 2021 en vrijdag 22 januari 2021 ( 1 a 2 werkdagen in 
deze periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Pidpa 
Hidrorio op volgende plaats(en): te Brecht, Kievitlaan t.h.v. huisnr. 8 – verwijderen wortelingroei t.h.v. de 
huisaansluiting op de riool – inname berm. 
- De aanvrager vraagt om tussen maandag 18 januari 2021 en vrijdag 29 januari 2021 (1 a 2 werkdagen in 
deze periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Pidpa 
Hidrorio op volgende plaats(en): te Brecht, Elshoutlaan t.h.v. huisnr. 13 – zuiger op riool herstellen – inname 
halve rijbaan gedeeltelijk met beurtelings verkeer. 
- De aanvrager vraagt om het ganse jaar 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
voor rekening van Aquafin nv – uitvoeren van korte interventies op de openbare weg (aan de rand van de 
weg, van mobiele aard en van korte duur) – werken van 6de categorie op volgende plaats(en): ganse 
gemeente Brecht.  
- De aanvrager vraagt om van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren volgens de bestekken 1M3D8N/15/02 en 1M3D8N/15/03 in 
opdracht van de Vlaamse Overheid op volgende plaats(en): ganse gemeente Brecht.  
- De aanvrager vraagt om tussen maandag 18 januari 2021 en vrijdag 29 januari 2021 (1 a 2 werkdagen in 
deze periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Pidpa 
Hidrorio op volgende plaats(en): te Brecht, Brugstraat t.h.v. huisnr. 32 – herstelling kolkaansluiting – inname 
fiets- en voetpad – parkeerverbod. 
- De aanvrager vraagt om tussen maandag 18 januari 2021 en vrijdag 29 januari 2021 (1 a 2 werkdagen in 
deze periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Pidpa 
Hidrorio op volgende plaats(en): te Brecht, Ringlaan op 3 locaties  – plaats van de scheuren vrijmaken en 
omstorten of vervangen + aansluiting aanpassen – parkeerverbod inzake fietserssluis – inname berm, voet- 
en fietspad.  
- De aanvrager vraagt om op dinsdag 2 februari 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, Brugstraat t.h.v. huisnr. 161 – 
parkeerverbod voor verhuiswagen en ladderlift.   
- De aanvrager vraagt om op zaterdag 16 januari 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit 
te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, Eikenlei 103 – parkeerverbod voor 
het plaatsen van verhuiswagen. 
- De aanvrager vraagt om op vrijdag 15 januari 2021  signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van: Pidpa ov  op volgende plaats(en): te Brecht, Jos Nuytsdreef  t.h.v. huisnr. 34 : 
werken nutsleidingen – afsluiten rijbaan met omleiding.  
- De aanvrager vraagt om op zaterdag 20 februari 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit 
te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, Brugstraat t.h.v. huisnr. 163 – 
parkeerverbod voor verhuiswagen en ladderlift. 
- De aanvrager vraagt om van donderdag 28 januari 2021 tot en met vrijdag 29 januari 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, 
Tilburgbaan t.h.v. huisnr. 98 – parkeerverbod voor verhuiswagen.  
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lokale economie en landbouw 

33. Aanvraag standplaats aardbeien Max Wildiersplein - Toelating 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Peter Janssen om een standplaats in te 
nemen op de verharde parking van het Max Wildiersplein 
op maandagnamiddag en vrijdagnamiddag vanaf 1 april 2021 tot 15 augustus 2021. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de consulent lokale economie en aan de aanvrager. 

34. Aanvraag standplaats pastakar - Toelating 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan De Pastakar CommV. om een standplaats 
in te nemen op de verharde parking van het Max Wildiersplein 
op maandagnamiddag gedurende het ganse jaar en vrijdagnamiddag tot eind maart 2021 en vanaf half 
augustus 2021 voor de verkoop van take-away pasta. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de consulent lokale economie en aan de aanvrager. 

35. Engagementsverklaring veehouderij Noorderkempen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de vraag de provincie Antwerpen.  
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring het engagement te ondertekenen onder 
voorbehoud van volgende zaken: 

 Het college heeft zelf nog de mogelijkheid om dossiers op maat te beoordelen 
 De geldende wetgeving primeert op het engagement.  

Artikel 3 
Afschrift van bovenstaande beslissing, inclusief de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 2, wordt 
bezorgd aan de provincie Antwerpen. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

communicatie 

36. Lastvoorwaarden drukken van huisstijldrukwerk - Goedkeuring starten procedure en lijst uit 
te nodigen firma's - 2021/003 

Besluit 
Artikel 1 
De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “Lastvoorwaarden 
drukken van huisstijldrukwerk” wordt opgestart. 
Artikel 2 
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking: 
- Drukkerij Goossens, Achterbroeksteenweg 208 te 2920 Kalmthout; 
- Drukkerij Artoos, Oudestraat 19 te 1910 Kampenhout; 
- Drukkerij Bulckens BVBA - Zwart op Wit, Grensstraat 9 te 2270 Herenthout; 
- Drukkerij Maes, Industriedijk 10 te 2300 Turnhout. 
Artikel 3 
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 19 februari 2021 om 10.00 uur. 
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informatiebeheer 

37. Ondertekening Protocol met Agentschap Zorg en Gezondheid inzake de uitwisseling van 
persoonsgegevens inzake de quarantainehandhaving 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord en bekrachtigt de ondertekening van het protocol 
met het Agentschap Zorg en Gezondheid. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst informatiebeheer, de dienst integrale 
veiligheid en aan de aanvrager. 

personeel 

38. Vaststellen examencommissie voor de selectieprocedure van omgevingsambtenaar (A1a-
A3a) 

39. Verlenging werfreserve expert ICT (A1a-A3a) 

40. Verlenging werfreserve beleidsadviseur (A1a-A3a) 

FINANCIËN 

41. Betalingsmandaten - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitgaven van 2020, zoals vastgelegd in de lijst in 
bijlage, voor een bedrag van 486 030,99 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitgaven van 2021, zoals vastgelegd in de lijst in 
bijlage, voor een bedrag van 518 329,51 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst van de nog terug te betalen waarborgen van 
2021, naar aanleiding van afgehandelde kapvergunningen en/of bouwdossiers, goed voor een bedrag van 5 
181,25 euro. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

42. Aanpassing kohier van de gemeentebelasting op tweede verblijven aanslagjaar 2020 - A.N. 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om deze aanslag te verwijderen uit het kohier van de 
gemeentebelasting op tweede verblijven voor aanslagjaar 2020 goedgekeurd in de zitting van 24 november 
2020:  
- A.N. - kohierartikel 713010008846 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

43. Budgetverschuivingen AMJP001406-AMJP001407 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de verschuivingen met nummers AMJP001406 tot en met 
AMJP001407 goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken budgethouders en de financiële dienst. 

 



21 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

44. Aanvraag personenlijst dienst Vrije Tijd 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om de personenlijst af te leveren voor de 
kinderen geboren van 2002 tot en met 2018. 
De dienst Vrije Tijd dient in acht te nemen dat zij de verkregen adresgegevens niet mag doorgeven aan 
derden, dat zij de verkregen gegevens enkel zal gebruiken voor het doeleinde het gebruik als controlelijst in 
kader van de uitkering van de toelage inzake lidmaatschaatschap in kader van het gemeenteraadsbesluit 
van 10 december 2020. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst burgerzaken voor verdere uitvoering.  

45. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - K.W.J.D. 

burgerlijke stand 

46. Concessie begraafplaatsen V.D.C. JJF - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

jeugd 

47. Omvorming ILV JoNK naar projectvereniging - Statuten en aanstellen leden voor de Raad van 

48. Bestuur 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de gepubliceerde statuten en verslagen van 
de Algemene Vergaderingen van 28 september en 9 december 2020 van projectvereniging JoNK, en legt 
deze ook voor aan de eerstvolgende gemeenteraad. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen draagt aan de gemeenteraad schepen van jeugd Frans Van 
Looveren, als stemgerechtigd lid, en Roeland Ruelens, als plaatsvervangend lid voor de raad van bestuur 
van projectvereniging JonK voor de periode van 2021 – 2024, voor. 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt aan de eerstvolgende gemeenteraad van februari een 
kandidaat aan te duiden uit de oppositie als niet-stemgerechtigd lid voor de raad van bestuur van 
projectvereniging JonK voor de periode van 2021 – 2024. 

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL 

49. Selectieleidraad DBFM Cluster Antwerpen Brecht - School - Aktename selectie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de selectiebeslissing d.d. 2 december 2020 
van het agentschap infrastructuur in het onderwijs in het kader van de selectie van teams in de cluster 
'Antwerpen-Brecht' in het kader van de alternatieve financiering van schoolinfrastructuur via projectspecifieke 
DBFM-overeenkomsten. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan AG Vespa. 
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EREDIENSTEN 

50. Kerkraad Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes - Verslag van kerkraad van 14 september 2020 - 
Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de kerkraad Onze-Lieve-
Vrouw van Lourdes van 14 september 2020  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. 

51. Kerkraad Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes - Verslag van kerkraad van 15 december 2020 - 
Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de kerkraad Onze-Lieve-
Vrouw van Lourdes van 15 december 2020  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. 

52. Kerkraad Sint-Michiel - Verslag van kerkraad van 14 december 2020 – Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van kerkraad Sint-Michiel van 14 
december 2020. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Michiel. 

53. Toelage - Kerkfabriek Sint-Michiel Brecht - Dakwerken (deel 2) 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de betaling van de toelage aan 
kerkfabriek Sint-Michiel Brecht voor de factuur van Costermans (Essen) voor een bedrag van 4.000 euro 
incl. btw. 
Artikel 2 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan de kerkfabriek Sint Michiel Brecht en de dienst financiën. 

54. Nota ID 17178 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester neemt akte van de nota met identificatienummer 17178 
en onderwerp Vooronderzoek Brecht Klein Veerle 17. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst erfgoed voor verdere verwerking. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


