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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 19 januari 2021 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Felix Pacquéelaan: de bermen worden hier regelmatig stuk gereden omdat de weg te smal is om te 
kruisen. Momenteel wordt dit regelmatig bijgevuld met steenslag, dit is slechts een oplossing voor relatief 
korte duur (naar gelang het weer) en dit moet steeds aangevuld worden. Met de aanleg en bewoning van de 
nieuwe wijk aldaar zullen de problemen hierrond enkel toenemen. De wegendienst stelt voor om hier 
grasdals (40x60 cm) te leggen naast de bestaande weg die dan verbreed zou worden met 60cm. CBS: 
opmeting om te achterhalen wie eigenaar is van de bermen. Hoe breed is de wegzate? Als het 
eigendom blijkt te zijn van de gemeente, mag het voorstel uitgevoerd worden.  
- Blijvende bermschade Tilburgbaan 72 (zie bijlage) CBS: bemiddelingsgesprek opstarten door 
consulent mobiliteit om werkelijke probleem in kaart te brengen 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

3. Planning dienst infrastructuur - Aktename 

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

projecten 

4. Nieuw gemeentehuis - Opmeting huidig gemeenschapscentrum Jan vander Noot 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft haar goedkeuring aan de offerte van Landmeter Francis 
Koyen uit Brecht voor de uitvoering van de opmetingsopdracht voor het nieuw gemeentehuis voor een 
totaalbedrag van 3 932,50 euro inclusief btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de projectverantwoordelijke infrastructuur en de financiële 
dienst. 

5. Weg- en rioleringswerken: De Vijvers en Nieuw Rommersheide - Ontwerpverslag 3 - 
Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het ontwerpverslag nr. 3 (van d.d. 7 januari 
2021) voor de weg- en rioleringswerken in De Vijvers en Nieuw Rommersheide. 
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6. Weg- en rioleringswerken: De Vijvers en Nieuw Rommersheide - Ontwerpverslag 4 - 
Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het ontwerpverslag nr. 4 (van d.d. 19 januari 
2021) voor de weg- en rioleringswerken in De Vijvers en Nieuw Rommersheide. 

wegendienst 

7. Werken nutsleidingen - Toelating/Melding 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de uitvoering van volgende werken: 
- Fluvius, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout voor werken t.h.v. Bergsebaan 41, 2960 Brecht volgens 
dossier 21-00309. 
- Fluvius, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout voor werken in de Hoeveweg, 2960 Brecht volgens 
dossier 20-01129. 
- Pidpa, Vierselse baan 5, 2280 Grobbendonk voor een jaarvergunning voor 2021 voor het uitvoeren van 
kleine dringende werken op de openbare weg op grondgebied Brecht 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

vergunningsregister 

8. GC2020/47 - Vergunningenregister - Kapelstraat 5 - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De woning met aanbouw zoals ze voorkomt op de luchtfoto van 1970 gelegen te Kapelstraat 5 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 3) sectie B 357 K) wordt in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
Het houten afdak aan de aanbouw en het bijgebouw links achteraan op het perceel worden niet opgenomen 
als vergund geacht. 
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: 
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a) hetzij de dag na de betekening, wanneer een dergelijke betekening vereist is; 
b) hetzij de dag na de opname van de constructie in het vergunningenregister, in alle andere gevallen. 
De modaliteiten waaraan een verzoekschrift moet voldoen, worden geregeld in het Decreet van 4 april 2014 
betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse 
bestuursrechtscolleges. 
Contactgegevens van de Raad: 
Raad voor Vergunningsbetwistingen 
Ellips-gebouw 
Koning Albert II – laan 35 bus 81 
1030 Brussel 

9. GC2020/51 - Vergunningenregister - Lochtsebaan 2 - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De hoeve met rechts achteraan 2 aanbouwen, de vrijstaande schuur met aanbouw rechts van de hoeve en 
het bijgebouw linksachter de hoeve zoals ze voorkomen op de luchtfoto van 1970 gelegen te  Brecht, 
Lochtsebaan 2, kadasternummer 2-K-343B en 343F worden in het vergunningenregister opgenomen als 
geacht vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan het Departement Omgeving. 
Artikel 3 
Beroepsmogelijkheden 
De opname of de weigering tot opname van een constructie als « vergund geacht » in het 
vergunningenregister kan worden bestreden met een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, 
overeenkomstig en met inachtneming van de regelen, vermeld in hoofdstuk VIII van titel IV en het decreet 
van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse 
bestuursrechtscolleges. Artikel 14, § 3, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State is van 
overeenkomstige toepassing. 
De beroepen bij de Raad inzake registratiebeslissingen kunnen door de volgende personen worden 
ingesteld: 
1° de persoon die beschikt over zakelijke of persoonlijke rechten ten aanzien van een constructie die het 
voorwerp uitmaakt van een registratiebeslissing, of die deze constructie feitelijk gebruikt; 
2° elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan 
ondervinden als gevolg van de registratiebeslissing; 
3° procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de 
registratiebeslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve 
werking overeenkomstig de statuten. 
Een bij het dossier betrokken vergunningverlenende bestuursorgaan, dat nagelaten heeft een uitdrukkelijke 
beslissing te nemen in eerste administratieve aanleg, wordt geacht te hebben verzaakt aan zijn recht om 
zich tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen te wenden, behoudens overmacht. 
De beroepen inzake registratiebeslissingen worden ingesteld binnen een vervaltermijn van vijfenveertig 
dagen, die ingaat als volgt: 
1°...; 
2° wat betreft registratiebeslissingen: 
a) hetzij de dag na de betekening, wanneer een dergelijke betekening vereist is; 
b) hetzij de dag na de opname van de constructie in het vergunningenregister, in alle andere gevallen. 
De modaliteiten waaraan een verzoekschrift moet voldoen, worden geregeld in het Decreet van 4 april 2014 
betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse 
bestuursrechtscolleges. 
Contactgegevens van de Raad: 
Raad voor Vergunningsbetwistingen 
Ellips-gebouw 
Koning Albert II – laan 35 bus 81 
1030 Brussel 
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omgevingsvergunningen 

10. OMV2020/479 - Omgevingsvergunning - Condordreef 18 - Openbaar onderzoek 

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

11. OMV2020/482 - Omgevingsvergunning - Potterij 4 - Openbaar onderzoek 

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

12. OMV2020/500 - Omgevingsvergunning - Schippersdreef zn - Openbaar onderzoek 

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

13. OMV2020/515 - Omgevingsvergunning - Brasschaatbaan 7 - Openbaar onderzoek 

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

14. OMV2021/19 - Omgevingsvergunning - Lege Mereyt 9 - Openbaar onderzoek 

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

15. OMV2020/381 - Omgevingsvergunning - Eikenlei 102 en 102A - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het plaatsen en exploiteren van een 
hoogspanningscabine (gewijzigde inplanting) in Eikenlei 102 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 1 
N42, (afd. 5) sectie A 1 G50 en (afd. 5) sectie A 1 H50 aan IMMO LEBO NV gevestigd te Eikenlei 102A te 
2960 Brecht namens LEURIS NV gevestigd te Eikenlei 102 te 2960 Brecht, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden:  
Voorwaarden adviesinstanties 
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 voorwaarden opgenomen in het advies van ELIA Noord dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
Stedenbouwkundige voorwaarden 
-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.  
-Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be  
 



5 

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.  
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor voor een termijn die eindigt op 22/06/2029 voor de naar milieu 
ingedeelde activiteiten, gelijk met de lopende vergunningen. De stedenbouwkundige handelingen worden 
vergund voor een termijn van onbepaalde duur. 

16. OMV2020/405 - Omgevingsvergunning - Vestlaan 4 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor bouwen van een bijgebouw en 
zwembad in Vestlaan 4 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 35 B13 mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden: 
Stedenbouwkundige voorwaarden 
Het padje achter de parkeerplaatsen dient vervangen te worden door een groenzone zodat deze 
parkeerplaatsen voorzien zijn van groen en de verhardingen in de voortuin verminderd zijn. 
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.  
2. Watermaatregelen/ 
-Verharding & ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
materiaalgebruik voor de verhardingen. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen bij voorkeur 
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’.  
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. 
-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. 
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17. OMV2020/429 - Omgevingsvergunning - Albertdreef 22A - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het bouwen van een gekoppelde 
bebouwing met bijhorende verharding te Albertdreef 22A, 2960 Brecht, kadasternummer afd.5 A35 T 17, 
mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
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 duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
Naleving wettelijke voorwaarden inzake bouwafstanden en afsluitingen nabij waterlopen hetzij :  
-vrijwaren 5m erfdienstbaarheidszone voor onderhouds- en ruimingswerken vanaf kruin van de waterloop 
-afsluiting tot 1,50 m toegelaten op min 0,75m tot 1m vanaf de kruin van de waterloop  
-afsluitingen hoger dan 1,50m te plaatsen op minimaal 5 m van de kruin van de waterloop 
-afsluitingen haaks op de waterloop moeten binnen de 5m-zone verwijderbaar zijn  
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 
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 Eco-beton 
GSV 7.500 R6) met een minimale wandoppervlakte van 2,12 m2 en inhoud van 1.325 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.  



7 

Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van 
toepassing. Enkele voorbeelden materialen waar het water naast of door de verharding de grond in kan: 
°materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
°funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
°praktische tips te raadplegen in de online ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’. 
°opmerking gebruik steenslag: het gebruik van gebroken steenpuin voor bouwkundig bodemgebruik als 
alternatief funderingsmateriaal is toegestaan voor zover gescheiden van de bodem en afgedekt onder de 
voorwaarden van het Vlarebo (zie website ovam). 
-Ophoging: Voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de woning kan in combinatie met afgraving dieper op het 
perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel (deels) 
overstroombare (kruip)kelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water.  
-OPPERVLAKTEWATER: Bronbemaling en droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van 
de werken een droogzuiging noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1).  
Ingezet moet worden op retourbemaling, d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer of via een infiltratiesysteem.  
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste alternatief lozing op de openbare 
riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de 
riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.)  
De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
Een deel van het water dient voor recuperatie en nuttige toepassing bij de bouwwerkzaamheden op de werf 
gestockeerd te worden.  
Het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik aan de omwonenden. Voor 
elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht afvoer in de riolering 
of beek. Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de milieuwetgeving. De 
exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet). 
-BOUWKUNDIGE ASPECTEN: Duurzaamheid, rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen, 
hernieuwbare energie, duurzame materiaalkeuzes, groendaken, hemelwaterrecuperatie, duurzaam 
waterverbruik en waterveilig wonen worden weloverwogen toegepast bij het project.  
 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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18. OMV2020/432 - Omgevingsvergunning - Van Bavellaan 41 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het rooien van 4 dennen te Van 
Bavellaan 41, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 67 S10, (afd. 1) sectie M 67 Z11 en (afd. 1) 
sectie M 67 A12 mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
Stedenbouwkundige voorwaarden 
- Er dienen 2 streekeigen hoogstambomen heraangeplant te worden met plantmaat 16/18. 
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. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
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. 
-Het vellen en ruimen van bomen kan het hele jaar gebeuren. Er wordt geen schoontijd opgelegd. Wel dient 
er bij het eventueel rooien tijdens het broedseizoen nagegaan te worden dat er geen nesten aanwezig zijn.  
-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. 

19. OMV2020/444 - Omgevingsvergunning - Vaartkant Rechts 14 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
§1 Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor bouwen van een 
hoogspanningscabine + verandering vergunning voor het exploiteren van een metaalwerkplaats in 
Vaartkant Rechts 14 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 387 N aan ROBA BETONWERKEN 
BVBA gevestigd te Meerseweg 55 te 2990 Wuustwezel, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
Voorwaarden adviesinstanties 
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 De Vlaamse Waterweg 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 ELIA Noord 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) 
-Lozingsvergunning: Er wordt hemelwater, gezuiverd huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater geloosd 
in het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten. Hiervoor moet er een lozingsvergunning worden aangevraagd bij De 
Vlaamse Waterweg nv. Het maximale lozingsdebiet is 5l/s/ha en er moet een buffervolume van 410m³/ha 
voorzien worden.  
-Alternatieven inzetten om gebruik van grondwater / leidingwater te beperken: 
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°Opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen. 
°Captatie van grondwaterwater afkomstig van omliggende bronbemalingen bij bouwwerken dient benut te 
worden, voor zover geschikt (ijzerhoudend water). 
°Hemelwatergebruik inzetten met waterbuffering of afkopen overtollig regenwater van potentiële aanbieders.  
§.2 De bijstelling van de exploitatievoorwaarden wordt ingewilligd voor wat betreft de mobiliteit tussen 6u en 
22u. 
De afwijkingsaanvraag voor de exploitatietijden wordt niet ingewilligd. De sectorale voorwaarden voor 
luidruchtige of rustverstorende activiteiten bij de werkzaamheden blijven onverminderd van kracht en zijn 
derhalve verboden van 19u tot 7u.   
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.  

20. OMV2020/458 - Omgevingsvergunning - Dorpsstraat 115 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het wijzigen van het aantal 
woongelegenheden (met interne aanpassingswerken), afbreken van het bestaande bijgebouw en 
heraanleggen van de buitenruimte in Dorpsstraat 115 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie B 617 E2 
mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
- Volgens de parkeerverordening dienen er voor deze 5 woongelegenheden 8 parkeerplaatsen 
voorzien te worden.  1 parkeerplaats dient geschrapt te worden en vervangen te worden door de 
fietsenstalplaats zodat deze niet meer in de tuinzone van een gelijkvloers appartement ligt. 
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 Agentschap Infrastructuur - Wegen en Verkeer 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  
1. Richtlijnen en/of regelgeving: 
-Waterwetboek 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-
rioleringsbeheer.  
2. Watermaatregelen/ 
-Verharding & ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
materiaalgebruik voor de verhardingen. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen bij voorkeur 
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’.  
-Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
-Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
-Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
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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. 
-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. 
-Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be 

21. OMV2020/460 - Omgevingsvergunning - Hoogstraatsebaan 26 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor gevelwijziging en verbouwen van het 
gelijkvloers in Hoogstraatsebaan 26 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie B 619 W2 mits voldaan wordt 
aan volgende voorwaarden:  
Voorwaarden adviesinstanties 
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 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.  
2. Watermaatregelen/ 
-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’.  
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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 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
-De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
-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. 

22. OMV2020/461 - Omgevingsvergunning - Hoogstraatsebaan 50 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het slopen van de bestaande halfopen 
woning, het bouwen van een eengezinswoning in aaneengesloten bebouwing en het plaatsen van een 
bijgebouw in Hoogstraatsebaan 50 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie B 597 A2 en (afd. 4) sectie B 
597 B2 mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
Voorwaarden adviesinstanties 
- 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 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 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 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. 
-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). 
-Ontwikkelingsvoorwaarden in "effectief overstromingsgevoelig gebied": 
Naleving richtlijnen terug te vinden de brochure 'overstromingsveilig bouwen en wonen':  
Bij ophoging voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de gebouwen 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. Geen grondophoging of 
grondaanvoer toegestaan bij project gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied. 
Adaptief bouwen / voorzorgsmaatregelen ifv waterschade: 
 - het vloerpeil van de gebouwen moet voldoende hoog liggen om overstromingsveilig te zijn (binnenpas 
+30cm boven het straatniveau / gekend overstromingspeil) 
 - er mag geen ruimte voor water verloren gaan, noch in oppervlakte, noch in volume.  
 - de tuinen gelegen in het overstromingsgevoelig gebied moeten overstroombaar gehouden worden  
 - er mogen geen ondergrondse kelders worden gebouwd behoudens overstroombare (kruip)kelders 
 - er mogen geen ondergrondse stookolietanks worden aangelegd 
 - infiltratievoorziening bovengronds en boven het grondwaterniveau aan te leggen 
 - er mogen geen afsluitingen worden aangebracht die het perceel afsluiten van water 
 - de hemelwaterput moet beschermd worden tegen instromend overstromingswater door middel van 
waterdichte en verankerde deksels 
 - ondergrondse bouwwerken: enkel indien technisch noodzakelijk (!):  
  ° 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. 
-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.  
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Het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik aan de omwonenden. Voor 
elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht afvoer in de riolering 
of beek. Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de milieuwetgeving. De 
exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet). 
-NATUUR: Bij het werken aan (oude) constructies, sloopwerken of het kappen van bomen dient men na te 
gaan vóór de werken beginnen of vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang 
komen, dient men contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos. 
-BOUWKUNDIGE ASPECTEN: Duurzaamheid, rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen, 
hernieuwbare energie, duurzame materiaalkeuzes, groendaken, hemelwaterrecuperatie, duurzaam 
waterverbruik en waterveilig wonen worden weloverwogen toegepast bij het project.  
Stedenbouwkundige voorwaarden 
- Alle eventueel vrijblijvende geveldelen van hoofd- en bijgebouw dienen afgewerkt te worden met duurzaam 
en esthetisch verantwoord gevelmateriaal, bv. gevelsteen, leien (geen snelbouwsteen). 
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”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
- Alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
- De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven.  
- Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
- Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
- Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
Artikel 2 
Voorliggende omgevingsvergunning met gemeentelijk kenmerk OMV2020/461 vervangt deze 
omgevingsvergunning d.d. 20/06/2020 (OMV2020/129) 

23. OMV2020/391 - Omgevingsvergunning - Abdijlaan 33 - Aktename beslissing Vlaamse 
Overheid 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de beslissing van de Vlaamse overheid. 
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24. OMV2020/363 - Omgevingsvergunning - Dorpsstraat 3 - 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. 

25. OMV2020/335 - Omgevingsvergunning - Dennenlaan 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. 

26. OMV2020/502 - Omgevingsvergunning - Brecht, Wuustwezel, Loenhout, Rijkevorsel, Malle - 
Advies 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft gunstig advies voor regularisatie milieuvergunning voor 
de ondergrondse aardgasopslagplaats (Brecht, Wuustwezel, Loenhout, Rijkevorsel, Malle) in Karreweg 1 
2310 Rijkevorsel (grondgebied Brecht ter streke Laboureur / Kloostersche Heyde: Geuzenstraat 4, 
Vogelzang 20, Kloosterstraat 4a, Henweg 1, Vogelzang 1a) te Brecht, kadasternummer (afd. ) sectie B 
258 A, (afd. ) sectie C 479 G, (afd. ) sectie C 479 D, (afd. ) sectie C 672 D, (afd. ) sectie C 800 A, (afd. ) 
sectie C 802 A, (afd. ) sectie C 803 B, (afd. ) sectie C 803 C, (afd. ) sectie C 804 F, (afd. ) sectie C 809 C, 
(afd. ) sectie C 810 E, (afd. ) sectie C 813 A, (afd. ) sectie C 816 E, (afd. ) sectie C 816 F, (afd. ) sectie C 857 
H, (afd. ) sectie C 858 R, (afd. ) sectie C 858 V, (afd. ) sectie C 858 S, (afd. ) sectie F 15 C, (afd. ) sectie F 
16 P2, (afd. ) sectie F 182 E, (afd. ) sectie F 211 F, (afd. ) sectie G 177 Z, (afd. ) sectie G 223 A, (afd. ) 
sectie G 266 D, (afd. 4) sectie B 90 E, (afd. 4) sectie B 107 E, (afd. 4) sectie B 134 K, (afd. 4) sectie B 135 B, 
(afd. 4) sectie B 153 B, (afd. 4) sectie B 274 A en (afd. 4) sectie B 502 A aan Gontran Soumoy namens 
FLUXYS BELGIUM NV gevestigd te Kunstlaan 31 te 1040 Brussel, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden:  
Milieuvoorwaarden  
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van Vlarem dienen te worden nageleefd  
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. 

omgevingsmeldingen 

27. OMV2021/10 - Omgevingsmelding - Theo Coertjenslaan 9 (lot 1C) - Geen akte 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het dossier rechtsongeldig en neemt geen akte van 
de omgevingsmelding voor de inrichting voor een terrein gebruiken voor het stallen van bedrijfsvoertuigen 
inrichting gelegen te 2960 Brecht, Theo Coertjenslaan 9, kadasternummer (afd. 4) sectie D 922 
Artikel 2 
De exploitant dient een volledig dossier in te dienen, een omgevingsvergunningsaanvraag vereenvoudigde 
procedure en geen meldingsdossier. 

28. OMV2021/14 - Omgevingsmelding - Legeheideweg zn - Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
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Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
een mobiele breekinstallatie in functie van sloopwerken inrichting gelegen te 2960 Brecht, Legeheideweg 13, 
kadasternummer (afd. 4) sectie E 281 A2 .  
Artikel 2  
Er wordt akte genomen voor een termijn van 1 jaar, tot 26/01/2022. 
Artikel 3 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd.  
Bijzondere milieuvoorwaarden: 
Luidruchtige werkzaamheden zijn verboden van 19u tot 7u en op zon- en feestdagen. 

29. OMV2021/15 - Omgevingsmelding - E19 - Sint-Lenaartsbaan - Weehagen -  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, E19 - Sint-Lenaartsbaan - Weehagenzn, 
kadasternummer (afd. 3) sectie C 149 N, (afd. 3) sectie C 158 B aan ASPIRAVI gevestigd te 
Vaarnewijkstraat(Har) 17, 8530 Harelbeke.  
Artikel 2  
Er wordt akte genomen voor de duur van de werkzaamheden. 
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. 
De installatie moet voldoen aan de ‘Richtlijnen bemalingen ter bescherming van het milieu 2019’.  
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, hetzij tot in 
een straal van 200 m van de werf. 
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. 
° Een deel van het water dient voor recuperatie en nuttige toepassing bij de bouwwerkzaamheden op de 
werf gestockeerd te worden.  
 ° Het bemalingswater moet maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik aan de omwonenden 
(bv door dienstkraantje aanbieden én vullen regenwaterputten tot in straal van 200 m). 
Voorzien van een vat (kubiekemeter-tank) met aftappunt. 
Het aftappunt moet voorzien worden van een A4 geplastificeerd opschrift ‘gratis grondwater – op eigen 
risico’. 
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. 
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omgevingsvergunningen voor verkavelen 

30. OMVV 2020/25 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Broeckhovenstraat 50 - Openbaar 
onderzoek 

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

31. OMVV 2020/20 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Heiken 78 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden voor 5 loten (1 open, 4 halfopen) in Heiken 78 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie A 61 B2 en 
(afd. 4) sectie A 61 A2 mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- de zone voor bijgebouwen van lot 1 wordt afgestemd op de zone voor bijgebouwen van lot 5B uit 
verkaveling VV1976/31(01) zoals in het rood aangeduid op het verkavelingsplan (op 39,5m uit de 
huidige rooilijn). 
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. 
Het Agentschap Wegen en Verkeer benadrukt dat zij de in de aanvraag voorziene vorm van 
ontsluiting naar de openbare weg enkel zal toestaan op voorwaarde dat de nieuw aan te leggen 
toeritten maximaal geclusterd worden volgens principe: 
● Lot 1 & 2 met maximale gezamenlijke breedte van 7m 
● Lot 3 & 4 met maximale gezamenlijke breedte van 7m 
● Lot 5 met inplanting toerit uiterst rechts op het perceel. 
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 TELENET dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Pidpa drinkwater dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van PROXIMUS dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Eandis System Operator dienen strikt nageleefd te worden 
en maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
WATERTOETS  
Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de verkavelingsvergunning en aan de verkaveling 
gehechte bouwvoorschriften.  
1. Waterrichtlijnen 
-basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa (www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden) 
-GR 11 juni 2015 houdende reglement voor aanleg rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen 
-richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen (zie www.integraalwaterbeleid.be) 
-richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit 
(zie http://www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen).  
2. Watermaatregelen 
-Verharding & ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
materiaalgebruik voor de verhardingen. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen bij voorkeur 
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 
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° praktische tips te raadplegen in de online ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’. 
° opmerking gebruik steenslag: het gebruik van gebroken steenpuin voor bouwkundig bodemgebruik als 
alternatief funderingsmateriaal is toegestaan voor zover gescheiden van de bodem en afgedekt onder de 
voorwaarden van het Vlarebo (zie website ovam). 
-Bouwkundige aspecten: Duurzaamheid, rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen, hernieuwbare 
energie, duurzame materiaalkeuzes, groendaken, hemelwaterrecuperatie, duurzaam waterverbruik en 
waterveilig wonen worden weloverwogen toegepast bij de toekomstige bouwprojecten.  
- alle nutsleidingen, waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, t.v. distributie en telefoon, of 
eventuele aanpassingen aan reeds bestaande nutsleidingen nodig voor de realisatie van deze verkaveling 
zijn volledig ten laste van de verkavelaar. 
- De verkavelaar heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de 
distributienetbeheerder Iveka voor elektriciteit en aardgas, inzake distributie van elektriciteit en gas naar en 
in verkavelingen strikt na te leven. Kopie van deze reglementen wordt in bijlage toegevoegd. Deze teksten 
zijn eveneens raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via www.iveka.be. 
- de passende signalisatie bij hydranten op de waterleiding dient door de verkavelaar geplaatst worden. Voor 
meer informatie kan er contact opgenomen worden met de Brandweer op het nummer 03/313.97.11.  
- Indien er verlichting wordt voorzien, dan kunnen enkel de standaardarmaturen zoals goedgekeurd door het 
college van burgemeester en schepenen , gebruikt worden. Voor meer informatie kan er contact opgenomen 
worden met Eandis, op het nummer 09/263.24.62 of dossieradministratie.kempen@eandis.be.  
- De bestaande bebouwing dient te worden gesloopt. Deze verkavelingsvergunning omvat de 
stedenbouwkundige vergunning voor de sloop. 
- Het restprceel met een oppervlakte van 809m² gelegen in agrarisch gebied wordt uitgesloten uit de 
verkaveling 
- Naleving volgende richtlijnen : 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden 
-Gemeenteraadsbesluit 11 juni 2015 houdende reglement voor aanleg rioleringsinfrastructuur in 
ontwikkelingen 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit 
(zie http://www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen). 
- Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden.  
- Het kappen van bomen op de loten i.f.v. bebouwing dient opgenomen te worden in de stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag voor de bebouwing. 
- de in rood gewijzigde verkavelingsvoorschriften en het in rood gewijzigd verkavelingsplanen dienen 
toegepast te worden. 
- bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Op het verkavelingsplan werden geen wijzigingen van het terreinprofiel opgenomen. Deze 
verkavelingsvergunning omvat dan ook geen stedenbouwkundige vergunning voor het wijzigen van het 
terreinprofiel. 
- wanneer voor een lot van de verkaveling is overgegaan tot registratie van de verkoop, de verhuring voor 
meer dan negen jaar, of de vestiging van erfpacht of opstalrecht wordt aan de gemeente een attest 
overgemaakt met het lotnummer, de datum van dergelijke registratie en naam en adres van de koper, 
huurder, houder van opstalrecht of erfpacht.  
- de percelen kunnen niet als bouwgrond verkocht worden en er zullen geen bouwvergunningen verleend 
worden alvorens aan deze voorwaarden voldaan is. 

32. OMVV2020/16 - Omgevingsvergunningen voor verkavelen - Zandschel 5/7 - Afleveren attest 

Besluit 
Artikel 1 
Aan notariaat Michel Robeyns, Jodenstraat 42, 2000 Antwerpen wordt een attest afgeleverd waarin het 
college van burgemeester en schepenen verklaart dat de verkavelaar m.b.t. de verkaveling gelegen te 
Zandschel 5 kadastraal gekend als (afd. 5) sectie B 195 R2 en (afd. 5) sectie B 196 G, waarvoor vergunning 
verleend werd op 24/11/2020 met kenmerk omgevingsloket OMV_2020088027 en gemeentelijk 
dossiernummer OMVV2020/16 aan alle in de verkavelingsvergunning opgelegde voorwaarden heeft voldaan 
en dat de percelen welke van deze verkaveling deel uitmaken als bouwgrond mogen verkocht worden. 
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duurzame ontwikkeling 

33. VerLEDding 2021: Cambeenboslaan, St Lenaartsebaan, Brugstraat, Canadalaan - 
Goedkeuring offerte Fluvius 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt volgende offertes goed voor het vervangen van oude 
armaturen door LED-verlichting: 

 Cambeenboslaan A, B, C, D, E, F, G, H, I 

 St Lenaartsebaan 

 Canadalaan 
Dit voor een totaalbedrag van 125.316,77 euro inclusief btw. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte voor het vervangen van oude armatuur door 
LED- verlichting aan de Brugstraat niet goed, maar wenst graag een offerte te verkrijgen voor het vervangen 
van de palen in de Brugstraat. 

integrale veiligheid 

34. Plaatsverbod W.S. - Bekrachtiging besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt de beslissing van de burgemeester dd. 25 januari 
2021 waarbij aan W.S. een plaatsverbod wordt opgelegd vanaf 26 januari 2021 tot en met 25 februari 2021 
om de volledige site van het OCMW gelegen te Brecht, Gasthuisstraat 9 - 11 tot 13 te betreden of te 
vertoeven.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan  de sanctionerend ambtenaar, de directeur operaties 
van de lokale politie voorkempen, de korpschef van de politie en de consulent integrale veiligheid. 

mobiliteit 

35. Signalisatievergunningen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor het plaatsen van signalisatie op de 
openbare weg aan: 
- De aanvrager vraagt om van woensdag 20 januari 2021 tot en met maandag 18 maart 2021 signalisatie 
aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: DENBO bvba op volgende plaats(en): 
te Brecht, Mudaeusstraat t.h.v. huisnr. 7 – parkeerverbod voor het plaatsen van container. 
- De aanvrager om van donderdag 21 januari 2021 tot en met vrijdag 22 januari 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Bouwatelier bv op volgende plaats(en): te 
Brecht, Brugstraat t.h.v. huisnr.  63 – parkeerverbod voor het plaatsen van mobiele kraan. 
- De aanvrager vraagt om op maandag 25 januari 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit 
te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, Dorpsstraat thv huisnr.123: 
parkeerverbod voor het verhuiswagen. 
- De aanvrager vraagt om op zaterdag 30 januari 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit 
te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, Nollekensweg t.h.v. huisnr. 37 (aan 
de kant van het terras) – parkeerverbod voor het plaatsen van ladderlift. 
- De aanvrager vraagt om op vrijdag 5 februari 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, Frans De Meyerstraat thv huisnr. 1 – 
parkeerverbod voor verhuiswagen. 
- De aanvrager vraagt om tussen maandag 1 februari 2021 en woensdag 10 februari 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, Braakstraat t.h.v. huisnr. 49 –herstellen van huisaansluiting 
-  inname voetpad. 
- De aanvrager vraagt om van maandag 1 februari 2021 tot en met woensdag 3 februari 2021 signalisatie 
aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Proximus NV op volgende plaats(en): 
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te Brecht, Mieksebaan t.h.v. huisnr. 181 –  werken aan kabelaansluiting  - inname halve rijbaan – 
alternerend verkeer door middel van verkeerslichten.  
- De aanvrager om op vrijdag 19 februari 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren 
voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, Sint-Michielsweg 1   –  parkeerverbod voor 
verhuiswagen en ladderlift. 
- De aanvrager vraagt om tussen vrijdag 22 januari 2021 en maandag 22 februari 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Koen Kenis op volgende plaats(en): te 
Brecht, Brugstraat t.h.v. huisnr. 190 – afbraak woning – parkeerverbod + inname voetpad inzake het 
plaatsen van mobiele kraan. 
- De aanvrager vraagt om vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Gert Van Riel, technische dienst gemeente 
Brecht op volgende plaats(en): ganse gemeente Brecht – groenonderhoud, LDE, grachten, milieu & 
duurzaamheid. 
- De aanvrager vraagt om tussen maandag 1 februari 2021 en woensdag 10 februari 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, Kattenhoflaan t.h.v. huisnr. 38 – RWA en DWA koppelen en 
aansluiten op gemengd riool onder het fietspad -  parkeerverbod – inname fietspad en halve rijbaan voor 
corridor fietsers. 
- De aanvrager vraagt om van maandag 1 maart 2021 tot en met dinsdag 31 augustus 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, 
Handelslei t.h.v. huisnr 32 (werken aan de overkant van de straat) – parkeerverbod – inname deel fietspad 
voor plaatsen van mobiele kraan. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

36. Klachtenbehandeling - Rapport december 2020 

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

personeel 

37. Aktename van PV van de selectieprocedure voor coördinator financiële dienst (A1a-A3a) 

38. Aanstelling technisch assistent bode  

39. Aanstelling HT administratieve medewerker - dienst Burgerzaken (C1-3)  

40. Vacantverklaring van 0,5 VE administratieve medewerker onthaal (C1-3) 

41. Stageaanvraag dienst gebouwen  

42. Bijkomende offerte IDEWE - Formeel verzoek grensoverschrijdend gedrag op het werk 

FINANCIËN 

43. 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 183 043,80 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 14 005,35 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
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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 
12 455,90 euro. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

44. Bezwaarschrift tegen leegstandsheffing - Welkomstraat 30 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bovengenoemde bezwaarschrift ontvankelijk doch 
ongegrond. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen komt niet terug op de invordering van de leegstandsbelasting, 
kohier met artikelnummer 715010001023.  
Artikel 3 
Afschrift van dit besluit wordt per aangetekende zending bezorgd aan alle zakelijk gerechtigden en de 
financieel directeur van de gemeente Brecht. 

45. Gemeentelijke administratieve sanctie T.N. - Oninbaar 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om het bedrag op oninbaar te zetten in de boekhouding. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

46. Budgetverschuivingen AMJP001454-AMJP001455 en AMJP001462-AMJP001469 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de verschuivingen met nummers AMJP001454-
AMJP001455 en AMJP001462-AMJP001469 goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken budgethouders en de financiële dienst. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

47. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters B.B. 

burgerlijke stand 

48. Concessie begraafplaatsen L.J.E.V. - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

erfgoed 

49. Archeologienota ID 17309 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester neemt akte van de archeologienota met identificatienummer 17309 
en onderwerp Vooronderzoek Brecht Beukenlei-Brechtsebaan. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst  
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sport 

50. Verslag Sportraad van 18/01/2021 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag en de uitgebrachte adviezen van 
de Sportraad van 18/01/2021. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


