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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 2 februari 2021 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Bedrijf Go-Solar vraagt om de één van de twee overwelvingen voor hun bedrijfspand te Kraaienhorst 2A te 
verbreden. De linkse oprit zou momenteel te smal zijn voor hun camionetten. Ze zouden door de verbreding 
een circulatieplan willen invoeren waarbij de bedrijfsvoertuigen en personenwagens gescheiden blijven 
(circulatie- en inplantingsplan beide in bijlage). De wegendienst geeft gunstig advies, zolang de overwelving 
binnen de gebruikelijke breedte van 5m blijft. CBS: het reglement moet toegepast worden. Verbreding 
mogelijk voor max 5 meter. Nazicht welke oprit dan verdwijnt in de plaats van de verbreding. 
- Oxfam Sint-Job: bloembak plaatsen + vervangen oude bloembakken Bergsebaan (zie bijlage). CBS: 
voorstel mag uitgevoerd worden thv Oxfam. Bloembakken Bergsebaan: vraag aan consulent 
mobiliteit wat de mogelijkheden zijn voor Bergsebaan ter verbetering van de verkeersveiligheid.  
- Toegang Kreeftlaan: bereikbaarheid en sluikstort (zie bijlage). CBS: nazicht van dit dossier. Wat is de 
juiste problematiek? Terugkoppelen aan CBS.  
- Via E. Peeters: Graag te bespreken: omleiding Botermelkbaan werken. Schoten vraagt nogmaals om 
omleiding lokaal verkeer door Sint-Job te laten gaan (conflict vrachtwagensluis). CBS: we zien juridisch 
geen correcte mogelijkheden om een omleiding met zwaar verkeer toe te laten. Het politiereglement 
kan niet 'on hold' gezet worden.   
- Via C. Beyers: Te bespreken: de Melkweg bevindt zich momenteel in een zeer erbarmelijke staat. Kan dit 
opgenomen worden bij overlagingswerken? CBS: binnenkort komt de raming van de overlagingswerken 
op het CBS. Dit wordt op dat ogenblik mee bekeken.  Dit wordt nog bekeken met Wuustwezel.  
- Via E. Peeters: Via melding: "Voor Rommersheide F zijn er twee dals aan het wegzakken, die gelegd zijn 
om de weg te verbreden". Indien structureel probleem, misschien ook te bekijken i.f.v. verdere wegenwerken 
en verbredingen Rommersheide. CBS: is ondertussen opgelost.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

projecten 

3. Luifel begraafplaats Overbroek - werfverslag 4 (d.d. 1 februari 2021) - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van werfverslag nr. 4 (d.d. 1 februari 2021) van de 
werfvergadering voor het bouwen van een nieuwe luifel op de begraafplaats, Sint-Willebrordus z.nr. te 
Overbroek. 

4. Luifel begraafplaats Overbroek - vorderingsstaat 1 (d.d. 4 februari 2021) - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van vorderingsstaat 1 (d.d. 4 februari 2021) voor 
het bouwen van een nieuwe luifel op de begraafplaats, Sint-Willebrordus z.nr. te Overbroek en dit voor een 
bedrag van 47 424,29 euro inclusief btw. 

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen van dinsdag 9 februari 2021 
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groendienst 

5. Kapvergunning De Gauw 60 

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

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen - milieu 

6. Kapmachtiging - Salviadreef zn - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kapmachtiging verleend, inzake een 
veiligheidskap en eindkap in het kader van regulier bosbeheer, (kappen van dode bomen, dunningskap van 
de Corsikaanse den en eindkap van coniferen en Amerikaanse vogelkers), een perceel te Brecht, 
Salviadreef zn, kadastraal gekend als 1 AFD M 23p11. 

vergunningsregister 

7. GC2016/76 - Vergunningenregister - Brasschaatbaan 28 - Aktename arrest Raad van State 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het arrest van de Raad van State van 28 
januari 2021. 

omgevingsvergunningen 

8. OMV2020/473 - Omgevingsvergunning - Vaartkant Links 35 - Openbaar onderzoek 

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

9. OMV2021/37 - Omgevingsvergunning - Legeheideweg 11 - Openbaar onderzoek 

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

10. OMV2020/362 - Omgevingsvergunning - Gasthuisstraat 34 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het vernieuwen en isoleren van de 
gevelmuur en dakbedekking van het bestaande magazijn in Gasthuisstraat 34 te Brecht, kadasternummer 
(afd. 3) sectie D 568 S, 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.  
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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: 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering bij bestaande gebouwen: Aangezien de 
betreffende bouwaanvraag zich situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op 
een zuiveringsinstallatie (centraal gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw 
reglementair te worden aangesloten op de bestaande riolering (als dat nog niet zou zijn uitgevoerd). 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt 
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 10.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (bedrijfsgebouwen; put, pomp en aftappunten voor bedrijfstoepassingen, dienstkraan voor 
kuiswater, wc-spoelingen gelijkvloers, buitenkraantje etc) met een noodoverloop naar een 
infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk conform 
de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 14,4 m2 en inhoud van 9.000 liter. Deze installatie maakt het insijpelen van 
het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Verharding & ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
materiaalgebruik voor de verhardingen. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen bij voorkeur 
aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag om 
maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken.  
Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van 
toepassing. Enkele voorbeelden materialen waar het water naast of door de verharding de grond in kan 
°materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
°funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
°praktische tips te raadplegen in de online Waterwegwijzer bouwen en verbouwen 
°opmerking gebruik steenslag: het gebruik van gebroken steenpuin voor bouwkundig bodemgebruik als 
alternatief funderingsmateriaal is toegestaan voor zover gescheiden van de bodem en afgedekt onder de 
voorwaarden van het Vlarebo (zie website ovam). 
-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 
-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 
-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.  
-Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be 

11. OMV2020/372 - Omgevingsvergunning - Hogebaan 33 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een halfopen 
eengezinswoning en regulariseren van het kappen van bomen in Hogebaan 33 te Brecht, kadasternummer 
(afd. 5) sectie A 60 C2 mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
-De dakhelling van het zadeldak is verplicht 45 graden. 
-Er wordt een heraanplant van 3 streekeigen hoogstambomen met plantmaat 16/18 opgelegd (dwz een 
stamomtrek van 16 tot 18 cm gemeten op 1 m boven het maaiveld). 
-De gevel op de linker perceelsgrens dient duurzaam, kwalitatief en esthetisch verantwoord afgewerkt te 
worden zolang er niet tegenaan gebouwd wordt.   
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 regelgevingen 
-Waterwetboek 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-
rioleringsbeheer.  
2. Maatregelen 
-WATER: 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie 
met benor-certificaat conform de richtlijnen: In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI 
(centraal gebied of collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de 
rioolbeheerder (min. 2.000 l): in dat geval wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) 
over een septische put te leiden, het grijs water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van 10.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (woning: put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-spoelingen 
gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan beregening) met een noodoverloop naar 
een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk 
conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
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minimale wandoppervlakte van 3,65 m2 en inhoud van 2.282 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). 
-Waterlopenkaart: De erfdienstbare strook langs publieke grachten voor ruimingswerken moet 
gerespecteerd worden. Dit impliceert het vrijhouden van een zone van minimaal twee meter bij publieke 
grachten (light-statuut - GR 5/05/2015) 
-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). 
-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 de Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.   
-Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
-Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
-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. 



6 

-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. 

12. OMV2020/427 - Omgevingsvergunning - Korenbloemdreef 15 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor bouwen van een woning in 
Korenbloemdreef 15 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 25 K6 mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden:  
Voorwaarden adviesinstanties  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap voor Natuur en Bos dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
WATERTOETS  
1. Richtlijnen en/of regelgevingen 
-Waterwetboek 
-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. 7.500 l voorzien van nuttig 
hergebruik (woning: put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-spoelingen 
gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan beregening) met een noodoverloop naar 
een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk 
conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan combiput 
ecobeton 7500/2500) met een minimale wandoppervlakte van 3,96 m2 en inhoud van 2500 liter. Deze 
installatie maakt het insijpelen van het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse 
Hemelwaterverordening. 



7 

Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Grachten en beken: In functie van ruiming en onderhoud dient men een ruimte van 1 meter te vrijwaren 
van obstakels en constructies langs grachten, beken of beddingen van niet-geklasseerde waterlopen. De 
gracht dient te allen tijde open gehouden te worden. 
-De overwelving van de baangracht wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de geldende 
gemeentelijke verordening inzake het overwelven van baangrachten en/of conform het advies van de 
Afdeling Wegen en Verkeer, Wegendienst en/of rioolbeheerder Pidpa. 
-Grachten: Eventuele bestaande private afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
-Verharding & ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
materiaalgebruik voor de verhardingen. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen bij voorkeur 
aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag om 
maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken.  
Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van 
toepassing. Enkele voorbeelden materialen waar het water naast of door de verharding de grond in kan: 
°materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
°funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
°praktische tips te raadplegen in de online ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’. 
°opmerking gebruik steenslag: het gebruik van gebroken steenpuin voor bouwkundig bodemgebruik als 
alternatief funderingsmateriaal is toegestaan voor zover gescheiden van de bodem en afgedekt onder de 
voorwaarden van het Vlarebo (zie website ovam). 
-Ophoging: Voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de woning kan in combinatie met afgraving dieper op het 
perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel (deels) 
overstroombare (kruip)kelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water.  
-OPPERVLAKTEWATER: Bronbemaling en droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van 
de werken een droogzuiging noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1).  
Ingezet moet worden op retourbemaling, d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer of via een infiltratiesysteem.  
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste alternatief lozing op de openbare 
riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de 
riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.)  
De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
Een deel van het water dient voor recuperatie en nuttige toepassing bij de bouwwerkzaamheden op de werf 
gestockeerd te worden.  
Het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik aan de omwonenden. Voor 
elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht afvoer in de riolering 
of beek. Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de milieuwetgeving. De 
exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet). 
-BOUWKUNDIGE ASPECTEN: Duurzaamheid, rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen, 
hernieuwbare energie, duurzame materiaalkeuzes, groendaken, hemelwaterrecuperatie, duurzaam 
waterverbruik en waterveilig wonen worden weloverwogen toegepast bij het project.  
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 vellen en ruimen kunnen het hele jaar gebeuren. Er wordt geen schoontijd opgelegd. 
-Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
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-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. 

13. OMV2020/448 - Omgevingsvergunning - Bosstraat ZN - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor kappen van bomen en vervangen van 
een bomenrij in Bosstraat te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 631/2 K, 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: 
Er dient een heraanplanting uitgevoerd te worden met minstens evenveel nieuwe hoogstammige bomen op 
hetzelfde perceel. De beplanting dient uitgevoerd te worden in het eerstvolgende plantseizoen met inheemse 
streekeigen boomsoorten van 1ste en/of 2de grootteorde en met minimum plantmaat 10-12. De aanvrager 
neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen met het oog op het welslagen van de nieuwe aanplant. Dit 
veronderstelt niet alleen een met 
zorg uitgevoerde aanplanting met kwalitatief degelijk plantgoed, maar ook het gebruik van een steunpaal of 
wortelverankering en het aanbrengen van een bescherming tegen wild- en/of veevraat. Bij uitval dient/dienen 
het eerstvolgende plantseizoen de opengevallen plaats/plaatsen terug te worden ingevuld. In ieder geval is 
de aanvrager er toe gehouden om op zijn perceel minstens evenveel nieuwe hoogstammige bomen tot volle 
wasdom te brengen. 
De vergunningverlenende overheid kan de vergunning slechts toekennen mits naleving van deze 
voorwaarden, dit omwille van volgende direct werkende normen (Zie Vlaamse Codex RO): Artikel 16, 13 §4 
Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21.10.1997 
Algemene opmerking 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 kappen van 
deze bomen dient men dan ook gedurende het gehele jaar en dit vóór aanvang van de vellingswerken na te 
gaan of vleermuizen aanwezig zijn. Bij het uitvoeren van werken in de periode 1 maart tot 1 juli moet men er 
zich daar bovenop van vergewissen dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, 
weggenomen of vernield worden. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen, dient u contact op te 
nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies:  
De bomen kunnen gerooid worden volgens ingediend plan de heraanplant dient eveneens uitgevoerd 
worden zoals voorgesteld (aanplant 42 rode zuilbeuken). 
In de verklarende nota staat vermeld dat de zuilbeuken opgesnoeid worden tot op een hoogte van 2.50 m. 
De zuilbeuken worden “beveerd” gekweekt in de kwekerij, als deze bij het aanplanten worden opgesnoeid tot 
op een hoogte van 2.50 m zullen ze snel tekenen vertonen van “zonnebrand”, dit moet ten zeerste 
voorkomen worden. 
Het is aan te raden om deze bomen dan te voorzien van een bescherming tegen de zon, bv jutte of de 
bomen niet op te snoeien indien er voldoende ruimte is op deze locatie.  
Stedenbouwkundige voorwaarden 
-De kap heeft plaats na 1 juli en voor 1 maart - ook tijdens de najaars- of winterkap moet er aandacht zijn 
voor de aanwezigheid van nesten die als winterslaapplaats dienstig zijn. 
-Bomenrij: Er dient een heraanplanting uitgevoerd te worden met minstens evenveel nieuwe hoogstammige 
bomen op hetzelfde perceel. De beplanting dient uitgevoerd te worden in het eerstvolgende plantseizoen 
met inheemse streekeigen boomsoorten van 1ste en/of 2de grootteorde en met minimum plantmaat 10-12. 
De aanvrager neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen met het oog op het welslagen van de nieuwe 
aanplant. Dit veronderstelt niet alleen een met zorg uitgevoerde aanplanting met kwalitatief degelijk 
plantgoed, maar ook het gebruik van een steunpaal of wortelverankering en het aanbrengen van een 
bescherming tegen wild- en/of veevraat. Bij uitval dient/dienen het eerstvolgende plantseizoen de 
opengevallen plaats/plaatsen terug te worden ingevuld. In ieder geval is de aanvrager er toe gehouden om 
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op zijn perceel minstens evenveel nieuwe hoogstammige bomen tot volle wasdom te brengen. (Voorwaarde 
ANB dd 15/12/2020 met kenmerk 2020150715 ). 
-Overige bomen: heraanplant volgens voorstel en in overeenstemming met het advies van de groendienst.  
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. 
-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. 
-Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  

14. OMV2020/470 - Omgevingsvergunning - Cambeenbos laan B 2 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor slopen van de bestaande veranda en 
bouwen van een nieuwe veranda. in Cambeenbos laan B 2 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 8 
R3 mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
Stedenbouwkundige voorwaarden 
-De verhardingen en het bijgebouw maken geen deel uit van deze aanvraag. 
- Het bijgebouw van 7,50m² dient gesloopt te worden om te voldoen aan de voorschriften van de 
bestemming van het gewestplan woonpark nl. de woning en alle afzonderlijke bijgebouwen mogen 
niet meer dan 250m² bedragen.  
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.  
2. Maatregelen 
-WATER: 
-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). 
-Afkoppeling sterfput. Het gebruik van een sterfput inmiddels verboden. De straat is voorzien van een 
gescheiden riolering. De bouwheer dient de bezinkput voor afvalwater af te koppelen en de overloop van de 
septische put rechtstreeks aan te sluiten op de riolering. 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht.  
-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). 
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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.   
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 slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
-De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
-Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
-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. 

15. OMV2020/478 - Omgevingsvergunning - Koningsstoel 5A - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een vrijstaande 
eengezinswoning in Koningsstoel 5A te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie A 25 H3 en (afd. 4) sectie A 
25 G3 mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
 -De niet-strikt noodzakelijke verhardingen dienen beperkt te worden tot een maximum van 25,3m². 
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:  
• 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 



11 

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 2,12 m2 en inhoud van 1.328 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 bij voorkeur 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. 
  ° Verluchtingskoker bij ondergrondse parkeergarage te voorzien van waterbak en pompinstallatie.  
-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 
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of beek. Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de milieuwetgeving. De 
exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet). 
-NATUUR: Bij het werken aan (oude) constructies, sloopwerken of het kappen van bomen dient men na te 
gaan vóór de werken beginnen of vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang 
komen, dient men contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos. 
-BOUWKUNDIGE ASPECTEN: Duurzaamheid, rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen, 
hernieuwbare energie, duurzame materiaalkeuzes, groendaken, hemelwaterrecuperatie, duurzaam 
waterverbruik en waterveilig wonen worden weloverwogen toegepast bij het project.  
-Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
-Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
-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. 

16. OMV2020/459 - Omgevingsvergunning - Westmallebaan 71 - Wijziging 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de gewijzigde projectinhoud inzake de 
omgevingsvergunningsaanvraag van Beyers Eddy LV gevestigd Westmallebaan 71 te 2960 Brecht voor 
rundveebedrijf: verandering door wijziging en uitbreiding, het bouwen van een bedrijfswoning en een loods, 
het aanleggen van een sleufsilo en verhardingen, het inbuizen en overwelven van een baangracht, het 
dempen van een greppel en het opheffen van een buurtweg in Westmallebaan 71 2960 Brecht, 
kadasternummer (afd. 2) sectie H 290 R, (afd. 2) sectie H 290 V, (afd. 2) sectie H 291 C en (afd. 2) sectie H 
291 B 

17. OMV2020/408 - Omgevingsvergunning - Brugstraat 148 - Wijzigingslus 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen staat voor bovenstaande aanvraag een wijzigingslus toe in 
toepassing van artikel 30 van het Decreet betreffende de omgevingsvergunningen. 

18. OMV2021/16 - Omgevingsvergunning - Hoogstraatsebaan 136A - Advies aan de Deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft gunstig advies voor veranderen varkensbedrijf en 
regulariseren van de voorgevel van een bestaande loods in Hoogstraatsebaan 136A 2960 Brecht te 
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Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie B 166 M, (afd. 4) sectie B 166 G, (afd. 4) sectie B 166 N en (afd. 4) 
sectie B 166 P, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
Bijzondere milieuvoorwaarden: 
-Toekomstige optimalisatie en verduurzaming van de waterhuishouding op het bedrijf door het inzetten op 
hemelwaterrecuperatie voor laagwaardige toepassingen. 
-Alternatieven inzetten om gebruik van grondwater / leidingwater te beperken: 
°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.  
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor voor een termijn die eindigt op 28/06/2029 voor de naar milieu 
ingedeelde activiteiten, gelijk met de lopende vergunningen. De stedenbouwkundige handelingen worden 
vergund voor een termijn van onbepaalde duur. 

19. OMV2020/382 - Omgevingsvergunning - Molenstraat 111 - Besluit deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie dd 21/01/2021 
houdende vergunning voor verzoek bijstelling milieuvoorwaarden RWZI in Molenstraat 111 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 3) sectie C 606 K en (afd. 3) sectie C 606 C aan AQUAFIN NV NV met als 
contactadres Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar. 

20. OMV2021/34 - Omgevingsvergunning - Sint-Jobsesteenweg 120, 2970 Schilde - Aktename 
beslissing Vlaamse Overheid 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de Vlaamse overheid van 25 
januari 2021. 

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

21. OMVV 2020/18 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Koningsstoel - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden voor 24 loten (4 open, 20 halfopen) met wegenaanleg in Koningsstoel  te Brecht, kadasternummer 
(afd. 4) sectie B 626 B, (afd. 4) sectie B 627 A, (afd. 4) sectie B 634 A, (afd. 4) sectie B 634 E, (afd. 4) sectie 
B 764 P en (afd. 4) sectie B 766 A aan STUDIEBUREAU VERHAERT BVBA gevestigd te Kasteelstraat 9 te 
2280 Grobbendonk mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- Loten 13, 14, 15, 23 en 24 worden aangeduid als bescheiden loten zoals in het rood aangeduid op 
het verkavelingsplan 
- Er moet overstromingsvrij gebouwd worden, waarvoor er een vloerpeil op minstens 24,49 mTaw 
wordt opgelegd. 
- Ophogingen zijn enkel toegelaten ter hoogte van de woningen mits compensatie. 
- De trage wegverbinding langsheen de beek wordt doorgetrokken tot op de perceelsgrens tussen 
loten 3 en 8 zoals in het rood aangeduid op het verkavelingsplan.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Dienst Integraal Waterbeleid dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Dienst Wegen dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap Onroerend Erfgoed 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 TELENET 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.  
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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 Pidpa Riolering 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 
° 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. 
-Natuur: boomkappingen enkel toegestaan na 1 juli en voor 1 maart. Ook tijdens de najaars- of winterkap 
moet er aandacht zijn voor de aanwezigheid van nesten die als winterslaapplaats dienstig zijn. 
-Water: 
°Aanleggen gescheiden riolering voor RWA en DWA conform richtlijnen en code van goede praktijk voor 
rioleringssystemen (DWA= droogweer of vuilwaterafvoer / RWA=  regenwaterafvoer). 
[http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/code-goede-praktijk-rioleringssystemen] 
°Aanleggen collectieve infiltratievoorzieningen, met een noodoverlaat naar een grachtenstelsel. Hemelwater 
zoveel mogelijk ter plaatse houden door middel van baangrachten en infiltratiezones te berekenen aan een 
volume van 25l/m2 en een oppervlakte van 1m/25m2, hetzij de oppervlakte van de verhardingen in rekening 
te brengen + 80m2 per ontworpen woning. 
[http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Vergunning/Vergunningnodig/Hemelwater] 
-Overstromingsrisico’s: Voor de later te realiseren bouwwerken moet men adaptief bouwen, hetzij een 
kavelinrichting met aandacht voor ruimte voor water én overstromingsveilig bouwen en wonen, als volgt: 
  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 of 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 
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 - 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. 
  ° Verluchtingskoker bij ondergrondse verdieping te voorzien van wateropvangbak en pompinstallatie.  
  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
- De maatregelen in de archeologienota moeten uitgevoerd worden overeenkomstig het programma 
geformuleerd in die archeologienota, inclusief de opgelegde voorwaarden, en het Onroerenderfgoeddecreet 
van 12 juli 2013. 
- alle nutsleidingen, waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, t.v. distributie en telefoon, of 
eventuele aanpassingen aan reeds bestaande nutsleidingen nodig voor de realisatie van deze verkaveling 
zijn volledig ten laste van de verkavelaar. 
- De verkavelaar heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de 
distributienetbeheerder Iveka voor elektriciteit en aardgas, inzake distributie van elektriciteit en gas naar en 
in verkavelingen strikt na te leven. Kopie van deze reglementen wordt in bijlage toegevoegd. Deze teksten 
zijn eveneens raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via www.iveka.be. 
- de passende signalisatie bij hydranten op de waterleiding dient door de verkavelaar geplaatst worden. Voor 
meer informatie kan er contact opgenomen worden met de Brandweer op het nummer 03/313.97.11.  
- Indien er verlichting wordt voorzien, dan kunnen enkel de standaardarmaturen zoals goedgekeurd door het 
college van burgemeester en schepenen , gebruikt worden. Voor meer informatie kan er contact opgenomen 
worden met Eandis, op het nummer 09/263.24.62 of dossieradministratie.kempen@eandis.be.  
- Naleving volgende richtlijnen : 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden 
-Gemeenteraadsbesluit 11 juni 2015 houdende reglement voor aanleg rioleringsinfrastructuur in 
ontwikkelingen 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit 
(zie http://www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen). 
- Eventuele bestaande afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden.   
- deze verkavelingsvergunning omvat de omgevingsvergunning voor de wegenaanleg. 
- alvorens kan gestart worden met de wegenwerken moet het wegendossier voorgelegd worden aan en 
goedgekeurd worden door het college van burgemeester en schepenen.  
- alle wegen moeten na de aanvaarding van de werken kosteloos en zonder kosten overgedragen worden 
aan de gemeente conform de bepalingen van het gemeenteraadsbesluit van 12/11/2020. 
- Deze verkavelingsvergunning omvat geen vergunning voor het kappen van bomen in functie van 
bebouwing of andere werken, muv de wegenwerken. Het kappen van bomen moet aangevraagd worden 
adhv een aanvraag voor omgevingsvergunning of een gemeentelijke kaptoelating. 
- De groenzone aangeduid op het plan dient na aanleg kosteloos en zonder kosten overgedragen worden 
aan de gemeente conform de bepalingen van het gemeenteraadsbesluit van 12/11/2020. 
- de in rood gewijzigde verkavelingsvoorschriften en verkavelingsplan 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. 
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mobiliteit 

22. Signalisatievergunningen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor het plaatsen van signalisatie op de 
openbare weg aan: 
- De aanvrager vraagt om op zaterdag 30 januari 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit 
te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Sint-Job-in-‘t-Goor, hoek Kerklei/Bethaniëlei 
- parkeerverbod voor enkele plaatsen voor paard en koets inzake een begrafenis.   
- De aanvrager vraagt om op maandag 1 februari 2021 en dinsdag 2 februari 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf  op volgende plaats(en): te Brecht, 
Gasthuisstraat 32 en Gasthuisstraat 3 – parkeerverbod voor verhuiswagen. 
- De aanvrager vraagt om tussen dinsdag 2 februari 2021 en vrijdag 19 februari 2021 (enkele dagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Fluvius op 
volgende plaats(en): te Brecht, Boudewijnstraat 6  – aanleg nutsleidingen – inname berm en halve rijbaan 
gedeeltelijk – alternerend verkeer.  
- De aanvrager om op donderdag 4 februari 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van: gemeente Brecht op volgende plaats(en): te Brecht, Mudaeusstraat t.h.v. ingang 
park (2 parkeerplaatsen)  + 4 parkeerplaatsen op parking GC – parkeerverbod voor grote vrachtwagen. 
- De aanvrager vraagt om van maandag 8 februari 2021 tot en met vrijdag 19 februari 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, 
Kerklei t.h.v. huisnr. 49 – parkeerverbod voor plaatsen van container. 
- De aanvrager vraagt om tussen maandag 2 februari 2021 en zondag 28 februari 2021  signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Pidpa op volgende plaats(en): te Brecht, 
Hoogstraatsebaan / Kloosterstraat (verschillende locaties) – boringen – inname fietspad/berm + inname 
halve rijbaan – alternerend verkeer. 

lokale economie en landbouw 

23. Wijzigingen standplaatsen wekelijkse markt Sint-Lenaarts - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorgestelde wijzigingen in de standplaatsen op de 
markt te Sint-Lenaarts goed, namelijk: 
Voor de plaats van Simonne Geentjens: 
1)      Opschuiven van Jochems tot tegen Vekemans. 
2)      Uitbreiding Lieselotte – bouillons met 4 meter 
3)      Uitbreiding Vekemans – groenten en fruit met 2 meter 
4)      Opschuiving van alle kramen in functie van bovenstaande 3 wijzigingen. 
Voor de plaats van Bob Moonen: 
1) Alle kramen laten doorschuiven 
2) de uitbreiding van Marcel Vochten naar 9 meter toestaan. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de consulent lokale economie en landbouw en de 
betrokken marktkramers. 

wonen 

24. Verlenging vrijstelling heffing ongeschikt-en/of onbewoonbaar verklaarde woning - Veldstraat 
3 001V 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om aanvrager niet vrij te stellen van het betalen van de 
heffing ongeschikt- en of onbewoonbaarheid wegens renovatiewerken aan een woning gelegen te Veldstraat 
3 001V  te Brecht. 
Artikel 2  
Afschrift van dit besluit wordt per aangetekende zending bezorgd aan alle zakelijk gerechtigden. 
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25. Opheffing besluit ongeschikt-en/of onbewoonbaar verklaarde woning - Veldstraat 3 001V 

Besluit 
Artikel 1 
De woning aan Veldstraat 3 001V wordt geschrapt uit het gewestelijk register voor ongeschikt - en/of 
onbewoonbaar verklaarde woningen (VIVOO), inschrijvingen in het bevolkingsregister zijn voor dit adres niet 
langer toegelaten. 
Aan de consulent wonen wordt gevraagd een opheffingsbesluit op te maken en over te maken aan de 
registerbeheerder. 
Artikel 2 
Dit besluit doet geen afbreuk aan het besluit van het CBS dd 24 juli 2017. 
Artikel 3 
Afschrift van dit besluit wordt per aangetekende zending bezorgd aan alle zakelijk gerechtigden, de 
gemeentelijk omgevingsambtenaar en de Vlaamse overheid registerbeheerder VIVOO. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

26. Klachtenbehandeling - Rapport januari 2021 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het rapport van klachtenbehandeling (in 
bijlage), voor de maand januari 2021. 

27. Aankoop nieuwe bureaustoelen - Goedkeuring offerte 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte van Burodiscount goed voor een bedrag van 8 
635,40 euro voor de aankoop van 21 bureaustoelen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Burodiscount, secretariaat en dienst financiën. 

28. Samenstelling beoordelingscommissie - aanstelling multidisciplinair ontwerpteam - Nieuw 
administratief centrum - Lid oppositie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de kandidatuur van gemeenteraadslid Ludwig 
Anthonissen voor de beoordelingscommissie van de dossiers van de multidisciplinaire ontwerpteams voor 
het nieuwe administratieve centrum met gemeenschapsfunctie. 
Ludwig Anthonissen zal deel uitmaken van de beoordelingscommissie. 
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan Ludwig Anthonissen. 

29. Aanvullende agenda - Gemeenteraad 11 februari 2021 

Besluit 
Artikel 1 
Akte wordt genomen van aanvullende agendapunten bij de gemeenteraad op 11 februari 2021. 

communicatie 

30. Ontwerp van huisstijldrukwerk gemeente en OCMW - Goedkeuring gunning 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht 'ontwerp van huisstijldrukwerk' voor 
gemeente en OCMW te gunnen aan de firma Made By Design. 
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Artikel 2 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan Made By Design, de dienst communicatie en de financiële dienst. 

personeel 

31. Aktename van verslag van psychotechnische proeven voor de selectie van coördinator 
financiële dienst (A1a-A3a) 

32. Aanleg werfreserve voor expert mobiliteit (A1a-A3a) 

33. Vaststellen examencommissie voor de selectieprocedure van consulent jeugd (B1-3) 

34. Opstartprocedure voor vervanging van 19/38 administratief medewerker onthaal in 
vervanging van afwezigheid  

35. Uitbreiding tijdelijke aanstelling als administratieve medewerker ruimtelijke ontwikkeling.  

FINANCIËN 

36. 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 283 371,31 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 63 810,73 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

37. Kohier van de gemeentebelasting op de verspreiding van ongeadresseerd reclamedrukwerk 
en gelijkgestelde producten - aanslagjaar 2020 WK17 tem WK29 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het kohier van de gemeentebelasting van niet-
geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten goed voor een bedrag van 39 826,75 euro voor 
het aanslagjaar 2020 WK17 tem WK29 en verklaart deze ook invorderbaar. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

38. Verkeersongeval Hoogstraatsebaan december 2017 - Hoger beroep - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verzoekschrift strekkende tot het 
instellen van hoger beroep dat zal worden ingeleid op de zitting van 15 februari 2021 voor kamer AB6 van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen.  
Artikel 2 
De gemeente wordt vertegenwoordigd door raadsman Mr. Johan Denil.  

39. Budgetverschuivingen AMJP001494-AMJP001495 en AMJP001498-AMJP001521 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de verschuivingen met nummers AMJP001494-
AMJP001495 goed en AMJP001498-AMJP001521 af. In de plaats daarvan wordt een budgetverschuiving 
goedgekeurd van 1 miljoen euro van de bouw van de nieuwe technische dienst naar de aankoop 
Mudaeusstraat. 
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Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken budgethouders en de financiële dienst. 

MENS - BURGERZAKEN 

40. Bevolkingsstatistiek 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de bevolkingsstatistiek van de gemeente 
Brecht op datum van 9 februari 2021.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst burgerzaken. 

bevolking 

41. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters W.N., J.M., W.N., W.M. 

42. Aanvraag personenlijst OCMW Brecht 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om de gevraagde personenlijst te verstrekken 
aan het OCMW van Brecht voor het doel “het aanschrijven van eenoudergezinnen in kader van de subsidie 
ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen” 
Het OCMW 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 beoogde doeleinde en dat zij de gegevens 
onmiddellijk zal vernietigen eens het doeleinde is verstreken.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst burgerzaken voor verdere uitvoering.  

burgerlijke stand 

43. Concessie begraafplaatsen  H.J.V.P. - Besluit 

44. Concessie begraafplaatsen  V.J.J. - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

45. Verdeling gedeeltelijke terugbetaling lidmaatschap vrijetijdsbesteding Brechtse jongeren 
omwille van Corona voor de periode januari 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de betaalopdracht en beslist de 394 
aanvragen uit te betalen conform het reglement. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst vrije tijd en de dienst financiën. 

cultuur 

46. Verslagen cultuurraad december 2020 en januari 2021 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de verslagen van de cultuurraad 14/12/2020 
en 18/01/2021. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de cultuurdienst. 
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WELZIJN 

47. DOMO - jaarverslag 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het jaarverslag 2020 van de werking van 
Domo. 
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de dienst welzijn.  
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


