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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 9 februari 2021 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Terugkoppeling problematiek i.v.m. toegang Kreeftlaan (zie bijlagen): De oprit van Kreeftlaan 13 is 
doorgetrokken op openbaar domein. Dit is hinderlijk voor de eigenaars van het onbebouwde perceel, als er 
voertuigen geparkeerd staan. De brievenbus van Kreeftlaan 13 staat tevens niet correct. Indien de 
brievenbus reglementair wordt geplaatst, de drie paaltjes en het struikje worden weggenomen, kan men zich 
met een beetje goede wil met een voertuig naar het onbebouwd perceel begeven. Op deze manier, kan de 
boom en de bank behouden blijven om desgewenst gezellig te buurten. De boom en de bank staan tenslotte 
op openbaar domein en voor het naastgelegen perceel. Indien niet van goede wil, zullen we de boom 
moeten laten verdwijnen en moet de bank verplaatst worden naar de tuin van de rechtmatige eigenaar. 
CBS: brief schrijven door TD dat brievenbus verzet moet worden.  
 - Mobiliteit: Melding ontvangen van onveilige verkeerssituatie door foutief parkeren op bovenvermeld 
kruispunt: Melding: "Als je uit de Molenakkerlaan de Gasthuisstraat op wilt rijden, is het zeer moeilijk om 
fietsers en ander verkeer te zien welke vanaf het kruispunt richting Overbroek rijdt. Op de hoek 
Molenakkerlaan x Gastuisstraat (thv frituur pleintje) staan vaak voertuigen (foutief) geparkeerd op de hoek 
Molenakkerlaan x Gasthuisstraat , meestal tot vlak tegen het fietspad vd Gasthuisstraat en dikwijls schuin 
geparkeerd waardoor een hoek vd wagen uitsteekt op de Molenakkerlaan, en het zelfs niet mogelijk is dat 
wagens vanuit de Gasthuisstraat de Molenakkerlaan in kunnen rijden als er tegelijk een wagen staat te 
wachten." Voorstel: plaatsen van paaltjes op voormelde locatie ter bevordering van de verkeersveiligheid 
(zowel voor de aankomende fietsers als voor de afslaande manoeuvres). CBS: gesprek met eigenaar 
aangaan. Plaatsen van enkele paaltjes op de hoek (eerste 5 meter). Aan de frituur/eigenaar/mede-
eigendom vragen om kiezel te leggen op de strook zodat er properder geparkeerd kan worden. 
Vragen aan eigenaar om ook hun buren op de hoogte te brengen. 
- Mobiliteit: ontvangen klacht van foutief parkeren op de draaistrook in Vaartlaan (zie foto in bijlage). Vraag 
om parkeerverbod te plaatsen. Voorstel: schilderingen (dwarsmarkeringen) aanbrengen die situatie 
verduidelijken. CBS: voorstel OK. Mag opgenomen worden in de planning.   
- ELZ Voorkempen: Er zou een brancard van AZ malle naar het VC gebracht moeten worden. Kan de 
gemeente hiervoor zorgen in de loop van de week? (camionette met laadklep, zie bijlage). CBS: OK, TD 
neemt contact op met Pieter Poriau.   
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

groendienst 

3. Kapvergunning Hoeksedreef 33 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag niet goed voor het rooien 
van 2 berken. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 
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4. Kapvergunning Handbooglaan 18 

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

5. Kapvergunning Broeckhovenstraat 2 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
2 ratelpopulieren mits heraanplant van 2 streekeigen hoogstambomen van plantmaat 16/18 (16-18 cm 
stamomtrek op borsthoogte). 
De kaptoelating is slechts uitvoerbaar na ontvangst van de waarborg in het kader van de opgelegde 
heraanplant. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 

6. Kapvergunning Albatrosdreef 38 

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

7. Kapvergunning Boschaertlaan 26 

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

8. Teruggave waarborg kapvergunning Kerkhofstraat 75 

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

9. Teruggave waarborg kapvergunning Spechtendreef 32 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het advies van de groendienst met betrekking 
tot hogervermelde kapvergunning. 
Aan de financieel directeur van de gemeente wordt de opdracht gegeven om de borgsom volledig terug te 
betalen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de dienst groen & leefomgeving 
en de aanvrager. 
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10. Bekrachtiging noodvelling Terheidelaan 25 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen  bekrachtigt bovenstaande noodvelling  goed voor het rooien 
van 4 berken mits heraanplant van 2 streekeigen hoogstambomen met plantmaat 16/18.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 

wegendienst 

11. Weg- en rioleringswerken Lochtenbergplein - Samenwerkingsovereenkomst Pidpa - 
Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenwerkingsovereenkomst met Pidpa voor de weg- 
en rioleringswerken Lochtenbergplein goed. 
Artikel 2 
Er zal een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gevoerd worden voor de aanstelling van een 
studiebureau. Het bestek voor aanstelling studiebureau wordt goedgekeurd door college van burgemeester 
en schepenen. 
Artikel 3  
De raming voor deze opdracht bedraagt 59.593,30 euro excl. btw waarvan 53.623,18 euro tlv Pidpa. 
Het gemeentelijk aandeel komt bijgevolg op 5.970,12 euro, exclusief btw. 
De studiekosten worden niet ingebracht in het investeringsfonds. 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor deze uitgave onder voorbehoud van 
budgetwijziging. (Nu is het budget voorzien voor 2023). 
Artikel 4 
De gemeente zal een gedeelte van haar aandeel financieren via het Pidpa investeringsfonds. 
Artikel 5 
Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan Pidpa. 

gebouwen 

12. School Klavertje 3 Overbroek: Vervangen rubber valtegels speeltuigen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft haar goedkeuring aan de offerte van Rubbermagazijn uit 
Nuenen (NL) voor het leveren van de rubberen valtegels voor een bedrag van 13.403,65 euro inclusief btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de dienst infrastructuur en aan de financiële dienst. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen 

13. Splitsing - Henxbroekweg 11 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de afsplitsing van de bedrijfswoning 
van de bedrijfsgebouwen op de percelen gelegen afdeling 3 sectie D nummers 125C en 125D gelegen 
Henxbroekweg 11 in Brecht volgens het opmetingsplan van landmeter Frederik Vermeiren, Bredabaan 1231, 
2930 Brasschaat van 9 juli 2020 mits in de bijhorende akte voor het opstalrecht volgende voorwaarde 
expliciet wordt opgenomen: 
10. Voorwaarde splitsing 
De opstalnemer verklaart uitdrukkelijk zicht te zullen houden aan de voorwaarde opgelegd door de 
gemeente Brecht in het kader van nagenoemde splitsing dat de verdeling geen invloed mag hebben op de 
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bedrijfsvoering, noch zal dit aanleiding geven tot het oprichten van een bijkomende bedrijfswoning, noch zal 
dit aanleiding geven tot de latere afsplitsing ervan met het oog op het bekomen van een zonevreemde 
woning. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt afgeleverd aan notaris Michoel & Bremans, Burg. J. Van Aperenstraat 8, 
2320 Hoogstraten. 

algemeen - milieu 

14. Milieumisdrijf - Hoekakkerstraat/Hoekstraat - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het milieumisdrijf.  

15. Milieumisdrijf - Oudaenstraat - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het milieumisdrijf.  

vergunningsregister 

16. GC2021/2 - Opname in het vergunningenregister - Lessiusstraat 58 - Deels opname, deels 
geen opname 

Besluit 
Artikel 1 
Een stal links van de woning van bij benadering  17m diep en 11m breed voorzien van een hellend dak,  een 
eerste volume rechts achter de woning voorzien van een hellend dak en bij benadering 14m diep en 6m 
breed en een tweede volume rechts achter de woning voorzien van een plat dak en bij benadering 10m diep 
en 6m breed, gelegen Lessiusstraat 58 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 101 A en (afd. 3) sectie 
D 109 F worden in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
Het derde volume rechts achter de woning voorzien van een hellend dak en bij benadering 10m diep en 11m 
breed gelegen Lessiusstraat 58 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 101 A en (afd. 3) sectie D 109 F 
is niet meer dezelfde constructie zoals waarneembaar op de luchtfoto van 1970. Deze constructie kan niet 
opgenomen worden als vergund geacht. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvragers 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°...; 
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2° wat betreft registratiebeslissingen: 
a) hetzij de dag na de betekening, wanneer een dergelijke betekening vereist is; 
b) hetzij de dag na de opname van de constructie in het vergunningenregister, in alle andere gevallen. 
De modaliteiten waaraan een verzoekschrift moet voldoen, worden geregeld in het Decreet van 4 april 2014 
betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse 
bestuursrechtscolleges. 
Contactgegevens van de Raad: 
Raad voor Vergunningsbetwistingen 
Ellips-gebouw 
Koning Albert II – laan 35 bus 81 
1030 Brussel 

omgevingsvergunningen 

17. OMV2020/431 - Omgevingsvergunning - Kloosterheide 4 - Openbaar onderzoek 

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

18. OMV2020/525 - Omgevingsvergunning - Broeckhovenstraat 6 - Openbaar onderzoek 

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

19. OMV2020/536 - Omgevingsvergunning - Cambeenbos laan E 6 - Openbaar onderzoek 

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

20. OMV2021/6 - Omgevingsvergunning - K.Madoudreef 13 - Openbaar onderzoek 

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

21. OMV2021/12 - Omgevingsvergunning - Kromvenlaan 19 - Openbaar onderzoek 

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

22. OMV2020/414 - Omgevingsvergunning - Wouwlaan 6 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor Het bouwen van een ééngezinswoning, 
een bijgebouw en de aanleg van een zwembad in Wouwlaan 6 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 
4 C mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
 
Stedenbouwkundige voorwaarden 
-Het niet-bebouwbare gedeelte moet aangelegd worden met hoogstammig groen (het bestaande moet 
bewaard blijven). Het groen moet aangebracht worden langs alle zijden van het perceel, min de nodige 
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toegangen. Slechts 10% van de perceelsoppervlakte mag ingenomen worden voor het aanleggen van 
grasperken, speelruimten, tennisvelden en dergelijke.  
 
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: 
-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. 
De hemelwaterafvoer van het bijgebouw dient mee te worden aangesloten op de regenwaterput. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 7,59 m2 en inhoud van 4.744,5 liter. Deze installatie maakt het insijpelen van 
het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Grachten: Eventuele bestaande private afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
-Verharding & ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
materiaalgebruik voor de verhardingen. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen bij voorkeur 
aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag om 
maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken.  
Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van 
toepassing. Enkele voorbeelden materialen waar het water naast of door de verharding de grond in kan: 
°materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
°funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
°praktische tips te raadplegen in de online ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’. 
°opmerking gebruik steenslag: het gebruik van gebroken steenpuin voor bouwkundig bodemgebruik als 
alternatief funderingsmateriaal is toegestaan voor zover gescheiden van de bodem en afgedekt onder de 
voorwaarden van het Vlarebo (zie website ovam). 
-Ophoging: Voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de woning kan in combinatie met afgraving dieper op het 
perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel (deels) 
overstroombare (kruip)kelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water.  
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-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”) 
-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.  

23. OMV2020/483 - Omgevingsvergunning - Cambeenbos laan B 10 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor kappen van bomen met ontbossing, 
aanpassen van het terreinprofiel, bouwen van een vrijstaande eengezinswoning, een bijgebouw, de aanleg 
van verhardingen in Cambeenbos laan B 10 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 8 L3 mits voldaan 
wordt aan volgende voorwaarden:  
 
Voorwaarden adviesinstanties 
De voorwaarden opgenomen in het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos dienen strikt nageleefd 
te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
Volgende voorwaarden moeten letterlijk in de vergunningsvoorwaarden van de omgevingsvergunning 
worden opgenomen: 
- De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid, van het Bosdecreet en onder de 
voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde compensatieformulier met kenmerk: 20-225976. 
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- De te ontbossen oppervlakte bedraagt 858 m². Deze oppervlakte valt niet meer onder het 
toepassingsgebied van het Bosdecreet. 
- De bosbehoudsbijdrage van € 1310,28 dient binnen de 4 maanden, vanaf de datum waarop gebruik mag 
gemaakt worden van deze vergunning, gestort te worden. Het overschrijvingsformulier voor het vereffenen 
van de bosbehoudsbijdrage zal rechtstreeks door ons Agentschap worden overgemaakt aan de aanvrager 
van zodra de vergunning van kracht wordt. 
Algemene opmerking woonparkgebieden: 
Volgens het geldende plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan liggen de betrokken percelen in 
woonparkgebied. In overeenstemming met de ruimtelijke bestemming dient het niet-bebouwbare gedeelte 
aangelegd te worden met hoogstammig groen (de aanwezige bomen moeten bewaard worden). 
Het groen moet aangebracht worden langs alle zijden van het perceel, min de nodige toegangen. Slechts 
10% van de perceelsoppervlakte mag ingenomen worden voor het aanleggen van grasperken, speelruimten, 
tennisvelden en dergelijke. De aangevraagde ontbossing houdt niet automatisch in dat alle 
hoogstammige bomen binnen de ontboste oppervlakte mogen gerooid worden. Hierbij mag deze zone 
omgevormd worden tot tuin, mits het behoud en/of (her)aanplanting van hoogstammige bomen. Deze bomen 
zullen dus geen deel meer uitmaken van een bos, maar van een tuin. 
Er bestaat zodoende geen enkele tegenstijdigheid tussen enerzijds de ontbossing en anderzijds de 
voorschriften van het woonparkgebied. Het is aan de vergunningverlenende instantie om te bepalen welke 
bomen er behouden en/of aangeplant moeten worden om te voldoen aan de bestemmingsvoorschriften. 
Algemeen Soortenbesluit 
Alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen zijn beschermd in het Vlaamse Gewest op 
basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. De bescherming heeft onder meer betrekking op de nesten 
van de vogels en de rustplaatsen van de vleermuizen (artikel 14 van het Soortenbesluit). Bij het uitvoeren 
van werken in de periode van 1 maart tot 1 juli moet men er zich – vóór men overgaat tot de uitvoering van 
de werken – van vergewissen dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of 
vernield worden. Bij het werken aan (oude) constructies of het kappen van bomen dient men na te gaan vóór 
de werken beginnen of er vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen dient 
de aanvrager contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos via het algemeen e-mailadres 
van AVES.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies:  
De heraanplant kan gebeuren volgens ingediend plan, met deze uitzondering dat de voorgestelde 
hoogstambomen B, betula pendula en E, salix alba, geen volwaardige hoogstambomen zijn maar een 
treurvorm en een bolvom. Derhalve dienen deze te vervangen worden door bv: Acer Campestre, tilia cordata 
rancho of ….. kortom volwaardige hoogstambomen. 
 
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:  
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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. 
De hemelwaterafvoer van het bijgebouw dient mee te worden aangesloten op de regenwaterput. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 7,38 m2 en inhoud van 4.612,5 liter. Deze installatie maakt het insijpelen van 
het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Grachten: Eventuele bestaande private afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
-Verharding & ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
materiaalgebruik voor de verhardingen. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen bij voorkeur 
aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag om 
maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken.  
Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van 
toepassing. Enkele voorbeelden materialen waar het water naast of door de verharding de grond in kan: 
°materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
°funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
°praktische tips te raadplegen in de online ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’. 
°opmerking gebruik steenslag: het gebruik van gebroken steenpuin voor bouwkundig bodemgebruik als 
alternatief funderingsmateriaal is toegestaan voor zover gescheiden van de bodem en afgedekt onder de 
voorwaarden van het Vlarebo (zie website ovam). 
-Ophoging: Voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de woning kan in combinatie met afgraving dieper op het 
perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel (deels) 
overstroombare (kruip)kelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water.  
-OPPERVLAKTEWATER: Bronbemaling en droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van 
de werken een droogzuiging noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1).  
Ingezet moet worden op retourbemaling, d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer of via een infiltratiesysteem.  
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste alternatief lozing op de openbare 
riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de 
riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.)  
De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
Een deel van het water dient voor recuperatie en nuttige toepassing bij de bouwwerkzaamheden op de werf 
gestockeerd te worden.  
Het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik aan de omwonenden. Voor 
elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht afvoer in de riolering 
of beek. Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de milieuwetgeving. De 
exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet). 
-NATUUR: Bij het werken aan (oude) constructies, sloopwerken of het kappen van bomen dient men na te 
gaan vóór de werken beginnen of vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang 
komen, dient 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  
En overige stedenbouwkundige voorwaarden 
-Bij 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 
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niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”. 
-De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven.  
-Er mag niet geveld of geruimd worden tijdens de standaard schoontijd van 1 april tot en met 30 juni.  
-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.  

24. OMV2020/488 - Omgevingsvergunning - Welkomstraat 52 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het slopen van de bestaande 
constructies en bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met garage in Welkomstraat 52 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 4) sectie E 129 L3 en (afd. 4) sectie E 129 K3 mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden:  
-Het project dient 1m naar achteren te verschuiven, zodat de woning op 6m uit de rooilijn ingeplant 
wordt. 
-De garage links naast de woning heeft verplicht een plat dak met een hoogte van 3m. 
-De vrij blijvende delen van de gevel op de linker perceelsgrens dienen duurzaam, kwalitatief en 
esthetisch verantwoord afgewerkt te worden. 
  
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 min. 5.000 l  voorzien van nuttig 
hergebruik (woning: put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-spoelingen 
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gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan beregening) met een noodoverloop naar 
een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk 
conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 3,36 m2 en inhoud van 2.100 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). 
-Ophoging: Voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de woning kan in combinatie met afgraving dieper op het 
perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel (deels) 
overstroombare (kruip)kelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water.  
-OPPERVLAKTEWATER: Bronbemaling en droogzuiging van bouwputten: Indien er voor het uitvoeren van 
de werken een droogzuiging noodzakelijk is moet deze voldoen aan de wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1).  
Ingezet moet worden op retourbemaling, d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer of via een infiltratiesysteem.  
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste alternatief lozing op de openbare 
riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de 
riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.)  
De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
Een deel van het water dient voor recuperatie en nuttige toepassing bij de bouwwerkzaamheden op de werf 
gestockeerd te worden.  
Het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik aan de omwonenden. Voor 
elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht afvoer in de riolering 
of beek. Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de milieuwetgeving. De 
exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet). 
-NATUUR: Bij het werken aan (oude) constructies, sloopwerken of het kappen van bomen dient men na te 
gaan vóór de werken beginnen of vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang 
komen, dient 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”) 
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-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. 

25. OMV2020/489 - Omgevingsvergunning - Hoefijzerdreef 5 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het bouwen van een vrijstaande 
ééngezinswoning met kelder en aangebouwd bijgebouw te Hoefijzerdreef 5, 2960 Brecht, kadasternummer 
(afd. 1) sectie M 20 E14 mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
-Er dienen 7 streekeigen hoogstambomen met plantmaat 16/18 aangeplant te worden.  
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. 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 



13 

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 2,25 m2 en inhoud van 1.405 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). 
-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”) 
-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 
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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. 

26. OMV2020/493 - Omgevingsvergunning - Oude Pastorijstraat 12 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het bouwen van een carport 
te Oude Pastorijstraat 12, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie N 215 H mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden: 
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
 
WATERTOETS 
1. Richtlijnen en/of 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/ 
-Afkoppeling hemelwater en/of 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’.  
Stedenbouwkundige voorwaarden 
-Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
-Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
-Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
-Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
-Overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 
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27. OMV2020/495 - Omgevingsvergunning - Oude Pastorijstraat 11 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het bouwen van een carport in 
Oude Pastorijstraat 11 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie N 215 G mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
- er dient 46,65m² minder niet strikt noodzakelijke verharding voorzien te worden dan opgetekend op 
het ingediende inplantingsplan 
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 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/ 
-Afkoppeling hemelwater en/of 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’. 
-Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
-Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
-Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
-Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
-Overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

28. OMV2020/511 - Omgevingsvergunning - Pothoek - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor kappen van een boom in Pothoek  te 
Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 138 F aan OCMW Brecht (Gasthuisstraat 11 - 2960 Brecht), 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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De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
Stedenbouwkundige voorwaarden  
-Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
Het vellen en ruimen kunnen het hele jaar gebeuren. Er wordt geen schoontijd opgelegd. 
-Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 

omgevingsmeldingen 

29. OMV2021/56 - Omgevingsmelding - Gabrielle Petitlaan 10 - Aktename melding 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor het aanbouwen 
van een uitbreiding gelegen te 2960 Brecht, Gabrielle Petitlaan10, kadasternummer (afd. 5) sectie A 77 N2. 
Artikel 2 
De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de 
meldingsakte. 

30. OMV2021/48 - Omgevingsmelding - Nieuw Rommersheide 1F -  Aktename melding 
stedenbouwkundige handelingen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend voor het bouwen van een 
veranda op een perceel gelegen te Nieuw Rommersheide 1F, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie A 
327 D.  
Artikel 2 
De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de 
meldingsakte. 

31. OMV2021/46 - Omgevingsmelding - Schotenteenweg zn - Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
het plaatsen van een bronbemaling inrichting gelegen te 2960 Brecht, Schotensteenweg zn, 
kadasternummer (afd. 1) sectie M 80 P3.  
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. 
  
Ingezet moet worden op retourbemaling. d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
een infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer 
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan lozing op de openbare riolering, met een verbod op 
lozing in de vuilwaterafvoer (DWA) indien gescheiden regenwaterafvoer  (RWA) aanwezig, én maximaal tot 
10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de riolering als je hiervoor een schriftelijke 
toestemming van Aquafin hebt bekomen.)  
De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken. 
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Het grondwater dat onttrokken wordt bij de draineringen alsook bij de bronbemalingen moet, in zoverre dit 
met toepassing van de beste beschikbare technieken mogelijk is, nuttig worden gebruikt. 
Het bemalingswater moet maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik aan de omwonenden. 
Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht retourbemaling, 
afvoer naar de beek of riolering. 
De exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet). 
  
Groenschade:  
Schade ten aanzien van waardevolle bomen of beplanting in de omgeving dient vermeden te worden. 
Indien mogelijk enkel droogzuiging buiten droogte en zomerperiode en/of toepassing van retourbemaling  
(vb druppelbevloeiing bomen, afvoer buiten onttrekkingszone). 
Langdurige droogzuiging tussen de groei (apri-nov) dient vermeden te worden. 
  
Geluidsoverlast: 
De nodige maatregelen dienen genomen te worden om hinder (geluid, trillingen, …) te voorkomen. De pomp 
moet aangepast zijn aan de best beschikbare technieken en het omgevingsgeluid.  
In woongebieden worden bij voorkeur uitsluitend geluidsarme pompen gebruikt.  

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

32. OMVV2020/14 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Prinsstraat 7 - Aktename beroep en 
inname standpunt 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het ingediende beroep en maakt het dossier 
over aan de provincie. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen bevestigt naar aanleiding van dit beroep uitdrukkelijk het 
vroeger ingenomen standpunt dat werd gegeven voor de beslissing van 08/12/2020. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provincie en de dienst omgeving.  

mobiliteit 

33. 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 vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van : FLUVIUS – Diverse onderhoudswerken 
aan nutsvoorzieningen ( van mobiele aard en van korte duur) – werken van 6de categorie op volgende 
plaats(en):  ganse gemeente Brecht.  
- De aanvrager vraagt om op zaterdag 13 februari 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit 
te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, Dennenlaan thv. huisnr. 25 – 
parkeerverbod inzake vrachtwagen levering keuken. 
- De aanvrager vraagt om tussen woensdag 10 februari 2021 en vrijdag 19 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, Ridderslaan thv nr. 10 – herstellen van een zuiger in de rijweg  – 
inname berm en halve rijbaan gedeeltelijk met beurtelings verkeer. 
- De aanvrager vraagt om op vrijdag 12 februari 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, Brugstraat t.h.v. huisnr.  61 – 
parkeerverbod voor het plaatsen van vrachtwagen voor levering meubels. 
- De aanvrager vraagt om op dinsdag 16 februari 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit 
te voeren voor rekening van: Fluvius op volgende plaats(en): te Brecht, Molenheiken t.h.v. huisnr. 58 : 
nutsleidingen – inname halve rijbaan voor corridor voor fietsers met alternerend verkeerd door middel van 
verkeerslichten. 
- De aanvrager vraagt om op dinsdag 16 februari 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit 
te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, Dorpsstraat 35: plaatsen van 
verhuiswagen op de rijbaan. 
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- De aanvrager vraagt om op dinsdag 23 februari 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit 
te voeren voor rekening van: Anthony Signs op volgende plaats(en): te Brecht, Kattenhofstraat thv 
huisnummer 70 : parkeerverbod voor plaatsen mobiele kraan. 
- De aanvrager vraagt om tussen woensdag 24 februari 2021 en vrijdag 5 maart 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, Nollekensweg t.h.v. huisnr. 47 – inname voetpad + 
parkeerverbod – opzoeken van de wachtleiding aan de rechterzijde van het perceel. 
- De aanvrager vraagt om tussen maandag 15 februari 2021 en vrijdag 26 februari 2021  (enkele dagen in 
deze periode) – aanpassing datum signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor 
rekening van: Fluvius op volgende plaats(en): te Brecht, Boudewijnstraat 6  – aanleg nutsleidingen, 
graafwerken – inname berm. 
- De aanvrager vraagt om tussen woensdag 17 februari 2021 en woensdag 24 februari 2021  (enkele dagen 
in deze periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Fluvius op 
volgende plaats(en): te Brecht, Vaartkant Links t.h.v. huisnr 39 – plaats van nutsleidingen – inname berm. 
- De aanvrager vraagt om van donderdag 11 februari 2021 tot en met zondag 14 februari 2021 signalisatie 
aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Studiebureau Schillebeeckx op 
volgende plaats(en): te Brecht, Ringlaan t.h.v. verschillende locaties – boringen in de rijbaan, parking en 
berm – inname halve rijbaan voor werfwagen + parkeerverbod. 
- De aanvrager vraagt om tussen maandag 22 februari 2021 en vrijdag 26 maart 2021 (enkele dagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Fluvius op 
volgende plaats(en): te Brecht, Bergsebaan t.h.v. huisnr. 39A  –  parkeerverbod voor werken – inname halve 
rijbaan voor corridor voetgangers en fietsers – alternerend verkeer. 
- De aanvrager vraagt om op vrijdag 19 maart 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, Kerkhofstraat t.h.v. huisnr. 75  – 
parkeerverbod voor verhuiswagen.  
- De aanvrager vraagt om van maandag 22 februari 2021 tot en met woensdag 5 mei 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: DMV afwerking op volgende plaats(en): te 
Brecht, Henri Dunantlei t.h.v. huisnr. 8 – parkeerverbod en gedeeltelijke inname van de rijbaan voor het 
plaatsen van een container. 
- De aanvrager vraagt om op maandag 8 maart 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, Rode Kruislaan t.h.v. huisnr. 8 
–  parkeerverbod voor vrachtwagens inzake plaatsing zonnepanelen. 
- De aanvrager vraagt om op donderdag 18 maart 2021  signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit 
te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, Brugstraat t.h.v. huisnr. 163 – 
parkeerverbod voor verhuiswagen en ladderlift. 
- De aanvrager vraagt om van maandag 8 februari 2021 tot en met vrijdag 19 februari 2021 (verlenging 
periode door sneeuw ) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: 
Proximus NV op volgende plaats(en): te Brecht, Mieksebaan t.h.v. huisnr. 181 –  werken aan 
kabelaansluiting  - inname halve rijbaan – alternerend verkeer door middel van verkeerslichten. 

wonen 

34. Ambtshalve schrapping uit gemeentelijk leegstandsregister - Dorpsstraat 8 

Besluit 
Artikel 1 
De woning aan Dorpsstraat 8 wordt geschrapt uit het leegstandsregister dd. 27 december 2020: er is geen 
voorwerp van leegstand meer. 
Er wordt een inschrijving in het bevolkingsregister vastgesteld. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan alle zakelijk gerechtigden, de dienst omgeving en de 
financiële dienst. 

35. Ambtshalve schrapping uit gemeentelijk leegstandsregister - de Renlaan 19A 

Besluit 
Artikel 1 
De woning aan de Renlaan 19A wordt geschrapt uit het leegstandsregister dd. 11 september 2020: er is 
geen voorwerp van leegstand meer. Er wordt een inschrijving in het bevolkingsregister vastgesteld. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan alle zakelijk gerechtigden, de dienst omgeving en de 
financiële dienst. 
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36. Bezwaarschrift tegen leegstandsheffing en schrapping uit leegstandsregister - Vorsenkwaak 
9 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bovengenoemde bezwaarschrift ontvankelijk. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen komt terug op de invordering van de leegstandsbelasting, 
kohier met artikelnummer 715010002841.  
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen schrapt Vorsenkwaak 9 uit het leegstandsregister dd. 28 
januari 2021 
Artikel 4 
Afschrift van dit besluit wordt per aangetekende zending bezorgd aan alle zakelijk gerechtigden en de 
financieel directeur. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

37. Evaluatie decretale graden (algemeen directeur en financieel directeur) - Goedkeuring 
lastvoorwaarden - 2021/004 

Besluit 
Artikel 1 
Het bestek met nr. 2021/004 en de raming voor de opdracht “Evaluatie decretale graden (algemeen 
directeur en financieel directeur)”, opgesteld door cluster organisatie en personeel worden goedgekeurd. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De 
raming bedraagt € 10.000,00 excl. btw of € 12.100,00 incl. 21% btw. 
Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van 
beperkte waarde). 
Artikel 3 
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de aanvaarde factuur 
(overheidsopdracht van beperkte waarde): 
- Hudson Solutions, Joe Englishstraat 56 te 2140 Antwerpen; 
- Monitor HR consulting, Stokerijstraat 25 D02 te 2110 Wijnegem; 
- D-NA, Grensstraat 47 te 3010 Leuven;- A & S solutions, Kokerstraat 2a te 9750 Zingem; 
- Domo de Refontiro, Molenstraat 31 te 2300 Turnhout. 
Artikel 4 
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 9 maart 2021 om 10.00 uur. 

38. Vergoeding beoordelingscommissie - aanstelling multidisciplinair ontwerpteam - Nieuw 
administratief centrum 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de externe juryleden in de beoordelingscommissie 
te vergoeden tegen een forfaitair bedrag van 3.000 euro inclusief btw per persoon. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de externe leden van de beoordelingscommissie. 

ICT 

39. Aankoop laptops en docking stations bij Centralpoint (15 stuks) - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte van Centralpoint voor de aankoop van 15 
laptops en docking stations, met support,  goed voor een bedrag van 
22 464,80 euro (incl. btw). 
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Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de financiële dienst en de dienst ICT. 

personeel 

40. Vacantverklaring van 1 VE contractuele functie van teamverantwoordelijke financiële dienst 
(B4-5) 

41. Tijdelijke aanstelling als consulent sport (B1-3) omwille van afwezigheid  

42. Aanvaarding vrijwillig ontslag  

43. Hoorzitting met betrekking tot besluit algemeen directeur dd. 29 december 2020 - Uitbreiding 
dossier 

FINANCIËN 

44. 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 540 756,03 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 121 954,33 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst van de nog terug te betalen waarborgen van 
2021, naar aanleiding van afgehandelde kapvergunningen en/of bouwdossiers, goed voor een bedrag van 2 
087,50 euro. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

45. Onderzoek besparingspotentieel btw bouw nieuw gemeentehuis - Goedkeuring starten 
procedure en lijst uit te nodigen firma's 

Besluit 
Artikel 1 
De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “Onderzoek naar het 
besparingspotentieel in verband met btw bij de bouw van een nieuw gemeentehuis in Brecht” wordt 
opgestart. 
Artikel 2 
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking: 
- PricewaterhouseCoopers Business Advisory Services CVBA, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe 
- THE VAT HOUSE bv, Fountain Business Center - gebouw 5, Cesar Van Kerckhovenstraat 110, 2880 
Bornem 
- GD&A Advocaten, Antwerpsesteenweg 16-18, 2800 Mechelen 
- Q&A, Husseveldestraat 50, 9270 Laarne 
Artikel 3 
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 8 maart 2021 om 10.00 uur. 
Artikel 4 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget. 

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

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om deze dubbele aanslag te verwijderen uit het kohier 
van de gemeentebelasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde 
producten voor week 6 tem week 6 van aanslagjaar 2020 goedgekeurd in de zitting van 3 november 2020 



21 

door opmaak van een creditnota ten gunste van de belastingplichtige NV Electro- A.V. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

47. Budgetverschuivingen AMJP001568 - AMJP001569 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de verschuivingen met nummers AMJP001568 tot en met 
AMJP001569 goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken budgethouders en de financiële dienst. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

48. Aanvraag adressenlijst jeugddienst 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om de gevraagde personenlijst te verstrekken 
aan de gemeentelijke jeugddienst van Brecht voor het doel “het versturen van een boekje met een 
boodschap van de gemeente en het bezorgen van informatie aangaande de organisatie van een anonieme 
enquête inzake jongerenwelzijn in kader van de Corona”. 
De jeugddienst 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 bevolking voor verdere uitvoering.  

burgerlijke stand 

49. Concessie begraafplaatsen  D.M.C.H.F. - Besluit 

50. Concessie begraafplaatsen  M.G.J.A. - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

51. Kempuseum en satellietpunt toerisme: vrijwilligers - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor het inzetten van vrijwilligers voor 
onthaal individuele bezoekers en satellietpunt toerisme alsook voor groepsbezoeken, gidsbeurten en 
workshops in het Kempuseum. 

jeugd 

52. Actie Jongerenwelzijn - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepen verklaart zich akkoord met de invulling de actie rond 
jongerenwelzijn en keurt de aankoop van de boekjes bij Buroform, ten bedrage van € 1197,00 (excl. btw), en 
verzending, ten bedrage van € 1571,65, goed. 
Artikel 2 
Een afschrift wordt bezorgd aan de financiële dienst, secretariaat (onthaal) en de dienst jeugd. 
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WELZIJN 

53. Lancering website Ecowijzer 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorstel een wedstrijd uit te schrijven 
voor de verdere bekendmaking van de nieuwe look en optimalisatie van de website van Ecowijzer. 
Artikel 2 
De wedstrijd zal verlopen via sociale media en via de nieuwsbrief van mei, om zoveel mogelijk doelgroepen 
te bereiken. 
Artikel 3 
Doelstelling van de wedstrijd is om enerzijds een foto te posten en handelaars te 'taggen' of anderzijds het 
juiste antwoord te bezorgen via het formulier, dat beschikbaar is in de nieuwsbrief van mei.  
Artikel 4 
Er worden per gemeente 10 winnaars gekozen, die elk een box, gevuld met producten van lokale 
handelaars, ontvangen. Elke box heeft een waarde van 30 euro.  
Artikel 5  
Voor extra bekendmaking worden eveneens kleine naamkaartjes gedrukt met het logo en het adres van de 
website van de Ecowijzer.  
Artikel 6 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel van de wedstrijd zoals hierboven 
omschreven. 
Artikel 7 
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan dienst welzijn en dienst financiën.  
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


