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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 16 februari 2021 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Dienst infrastructuur ontving de raming van Studieburo Schillebeeckx voor de overlagingswerken voor 2021 
(overzicht hiervan in bijlage). De wegendienst heeft hier enkele bemerkingen bij: 

 Mieksebaan: De wegendienst stelt, op basis van de raming, voor om de Mieksebaan niet of nog niet 
onder handen te nemen. Het voorstel van SBS om met gekleurde asfalt te werken zodat de 2-
jaarlijkse kost (43 540 euro) voor de markering van de fietssuggestiesstroken zou wegvallen, drijft de 
prijs enorm op. Wenst het college op deze plaats de fietssuggestiestroken te behouden? CBS: 
aanpassing Mieksebaan past nu niet binnen het budget. Volgend jaar fietssuggestiestroken 
in gekleurde asfalt. 

 Brasschaatbaan (fietspad): Aan het fietspad zijn er in eigen beheer heel wat herstellingen gedaan, 
de ergste stukken zijn vernieuwd en de staat is nu goed. De wegendienst stelt voor om de 
herstellingswerken hiervoor dan ook te schrappen. CBS: ok, schrappen uit lijst omwille van de 
reeds uitgevoerde herstellingen. 

 Melkweg: De straat is volgens het GIS en het recentste gemeenteplan voor een deel grondgebied 
Wuustwezel (zie vak U4 van gemeenteplan in bijlage). Het deel vanaf de Sint-Lenaartsbaan lopende 
naast de spoorweg tot half in de bocht is grondbied Brecht. Dit betekent concreet dat enkel de 
bewoners van Melkweg 3 nieuwe asfalt voor hun deur zouden krijgen. De weg voor nummers 9 en 
11 is grondgebied Wuustwezel. Wenst het college, rekening houdend met het bovenstaande, 
hiermee verder te gaan? CBS: vraag stellen aan Wuustwezel om dit te laten uitvoeren met 
dezelfde aannemer. 

 basketbalveldje De Merel - mag in de lijst blijven staan voor zover dit geen probleem is voor de 
geplande werken aan de Merel.   

Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

3. Planning dienst infrastructuur - Aktename 

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

projecten 

4. Weg-en rioleringswerken Rommersheide fase 4 - Albatrosdreef: Aanstelling aannemer - 
Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring van het aanbestedingsverslag van pidpa 
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(d.d. 7 januari 2021) voor aanstelling aannemer Adams NV uit Merksplas aangaande de weg- en 
rioleringswerken met betrekking tot het project Rommersheide fase 4 (Albatrosdreef ed). 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring van het gunningsverslag van pidpa (d.d. 8 
februari 2021) voor aanstelling aannemer Adams NV uit Merksplas aangaande de weg- en rioleringswerken 
met betrekking tot het project Rommersheide fase 4 (Albatrosdreef ed). 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het totale gunningsbedrag van 2.682.638,54 
euro inclusief btw waarvan 901.976,33 euro inclusief 21% btw door de gemeente wordt betaald. De uitgave 
voor deze opdracht is voorzien in budget 2021 + 2022. 
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Pidpa de financiële dienst en de projectverantwoordelijke 
infrastructuur. 

groendienst 

5. Preventieve en curatieve bestrijding eikenprocessierups 2021 - Goedkeuring lastvoorwaarden 
en gunningswijze - 2021/005 

Besluit 
Artikel 1 
Het bestek met nr. 2021/005 en de raming voor de opdracht “Preventieve en curatie bestrijding 
eikenprocessierups 2021”, opgesteld door de Dienst Aankoop 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 
€ 83.250,00 excl. btw of € 100.732,50 incl. 21% btw. 
Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
Artikel 3 
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking: 
- Van Aert Johan, Rommersheide F 6 te 2960 Brecht; 
- Robert Verbiest, Baan op Sas 2 49 te 2960 Sint-Job-in-'t-Goor; 
- Boomverzorging Livens, Duivelstraatje 3 te 2960 Brecht; 
- natuurwerk VZW, Campus Blairon 714 te 2300 Turnhout; 
- F. KENNES BVBA, Ulicotenseweg 66A te 2328 Meerle. 
- Krinkels nv, Auguste Reyers Laan 80, B-1030 Brussel  
Artikel 4 
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 19 maart 2021 om 10.00 uur. 

6. Huur hoogwerker voor snoeien platanen Hogeheidelaan, Platanendreef, Solvijnslaan en Van 
De Reydtlaan 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om gedurende 4 weken de hoogwerker 26m GENIE 
Z80/60 te huren bij Riba Rent, Industrielaan 6 te 2960 Brecht voor de prijs van € 3 980,90 (incl. 21% btw, 
verzekering en transport/extra verplaatstingen), met ingang vanaf week 9. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de financieel directeur en de dienst groen en leefomgeving. 

gebouwen 

7. Vervangen hydrauliktank MAN vrachtwagen met nummerplaat AJM 852 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de werkzaamheden volgens offerte 
OA03626 van MAN vrachtwagen met nummerplaat AJM 852 voor een bedrag van € 3 175,91 (incl. 21% btw) 
door Luyckx NV/SA, Abdijlaan 33 te 2960 Brecht.  
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Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de dienst groen & leefomgeving 
en Luyckx NV/SA, Abdijlaan 33 te 2960 Brecht. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen 

8. Verkoop terrein voormalige buurtweg nr. 123 - Kerkstraat/Kapelakker - Aanstelling notaris 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen stelt notaris De Sadeleer, Gasthuisstraat 27, 2960 Brecht aan 
voor de opmaak van de notariële akte in dit dossier. 
Artikel 2 
De aankoopbelofte zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad. 

9. Lastvoorwaarden ondersteuning dienst Omgeving - Goedkeuring gunning - 2021/001 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 16 februari 2021, opgesteld 
door de dienst Omgeving. 
Artikel 2 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3 
De opdracht “Lastvoorwaarden ondersteuning dienst Omgeving” wordt gegund aan de firma met de enige 
offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Witteveen+Bos Belgium NV, Posthoflei 5, 
box1 te 2600 Berchem, tegen het nagerekende offertebedrag van € 10.000,00 excl. btw of € 12.100,00 incl. 
21% btw. 
Artikel 4 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2021/001. 
Artikel 5 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2021, op budgetcode 
6144000/0600 (actie/raming A000043/MJP000398). 

algemeen - milieu 

10. Kapmachtiging - Kerklei 9 - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kapmachtiging verleend inzake kap van 
een Amerikaanse eik op een perceel te Brecht, Kerklei 9 kadastraal gekend als 5 AFD A 196x. 

omgevingsvergunningen 

11. OMV2020/535 - Omgevingsvergunning - Henxbroek 7 - Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek. 
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12. OMV2021/31 - Omgevingsvergunning - Bethovenstraat 48 - Openbaar onderzoek 

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

13. OMV2021/32 - Omgevingsvergunning - Steydlinlaan 18 - Openbaar onderzoek 

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

14. OMV2020/402 - Omgevingsvergunning - Toekomstlaan 4 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor uitbreiden van een woning en een 
zorgwoning in Toekomstlaan 4 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 96 D mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden: 
Stedenbouwkundige voorwaarden 
- Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gemeentelijke dienst burgerzaken. 
- Als de zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, aangewend zal worden voor de 
huisvesting van meerdere gezinnen of alleenstaanden, is daartoe een voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning voor het opsplitsen van de woning vereist. Als de zorgwoning, na 
het beëindigen van de zorgsituatie, terug aangewend wordt voor de huisvesting van 1 gezin, dan is 
dit meldingsplichtig. 
Voorwaarden adviesinstanties  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
WATERTOETS  
1. Richtlijnen en/of regelgeving: 
-Waterwetboek 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
2. Watermaatregelen/ 
-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’. 
-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 
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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. 
-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. OMV2020/424 - Omgevingsvergunning - Sint Lenaartsbaan 1 -  Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor vellen van bomen, slopen van 
bestaande constructies, inbuizen van een baangracht, herbouwen van een woning en paardenstal, de 
aanleg van bedrijfsverhardingen, bouwen van een tuinmuur, de exploitatie van een bronbemaling, het 
plaatsen van een mestcontainer en exploiteren van een paardenfokkerij in Sint Lenaartsbaan 1 2960 Brecht 
te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie E 723 D, (afd. 3) sectie E 723 F en (afd. 3) sectie E 723 E aan 
namens HET VOSSEGAT BVBA gevestigd te Looiweg 163 te 2310 Rijkevorsel, mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden:  
Voorwaarden adviesinstanties  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De percelen liggen in agrarisch gebied. 
De bomen kunnen gerooid worden volgens ingediend plan. Het betreft hier voornamelijk wildgroei van es en 
diverse coniferen. 
De heraanplant dient eveneens te gebeuren volgens ingediende plannen. 
Er werden in de omtrek van het perceel reeds bomen en hagen aangeplant, echter zijn hiervan reeds vele 
exemplaren afgestorven vanwege de droogte vorig jaar. 
De afgestorven exemplaren, zowel de bomen als haagplanten, dienen vervangen te worden. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Dienst Wegen dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
Er dient rekening gehouden te worden met volgende voorwaarden: 
- De overwelving moet in het verlengde van de oprit worden aangelegd. 
- De overwelving mag maximaal 5m breed zijn. 
- Er is maximaal één overwelving per perceel toegestaan. 
- Links en rechts van de overwelving moeten kopmuren worden opgetrokken die boven het maaiveld 
uitkomen. 
- De inbuizing moet Ø400 zijn. 
- Voor de overwelving van baangrachten voor opritten e.d. is de vergunninghouder of zijn rechtsverkrijger te 
allen tijde verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving, de bijhorende kopmuren en 
de inbuizing. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Brandweer dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van 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. 
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2. Maatregelen 
-WATER: 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie 
met benor-certificaat conform de richtlijnen: minimaal één septische put van min. 3000 l is verplicht aan te 
leggen in het collectief te optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet hierop 
aangesloten worden.  
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van 5.000 l bij de woning en 16.000 l 
bij de paardendstal, voorzien van nuttig hergebruik (woning: put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke 
toepassingen: minimaal wc-spoelingen gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan 
beregening)  /  (stal: put, pomp en aftappunten / , drinkwater voor dieren, dienstkraan voor kuiswater, 
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 4,11 m2 en inhoud van 2.572 liter bij de woning en van min. 9,65 m2 en 
inhoud van 6.034 liter bij de stal. 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). 
-Maatregel tegen mogelijke waterverontreiniging:  
• Plaatsen van een waterzuiveringsinstallatie (iba - kwzi). Er dient contact opgenomen te worden met Pidpa 
om aan te sluiten bij het gemeentelijk samenwerkingsproject om de plaatsing van een individuele 
afvalwaterbehandelingsinstallatie (iba) bij particuliere woningen aan te vragen, tel 03 216 88 64.   
 Er dient stroomafwaarts van de iba een controleputje voorzien te worden om objectieve staalname mogelijk 
te maken, bij voorkeur ter hoogte van rooilijn. 
• Mestopslagplaatsen moeten voldaan aan de constructienormen zoals bepaald in de 
milieuhygiënevoorschriften van Vlarem-omgeving. Bij de mestopslag dient het opgevangen hemelwater 
samen afgevoerd te worden met de mest overeenkomstig de geldende regelgeving inzake mestafzet. 
-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 
wegbeheerder (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).  
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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 
-Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
-Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige (aanwezig in dossier cfr. VLAREMA: Artikel 4.3.3.). 
De aanbevelingen en adviezen van dit SOP worden geacht nageleefd te worden, en opgevolgd te worden 
door de deskundige 
meer info:  
https://www.ovam.be/selectief-slopen-sloopopvolging   
https://www.ovam.be/asbest-en-sloop  
https://www.vlaanderen.be/sloopopvolgingsplan  
-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.  
-Het erfbeplantingsplan zoals aanwezig in het dossier (BA_Tuin_I_N_00 tuinplan NT) dient aangeplant te 
worden het eerstvolgende plantseizoen na het beëindigen van de in de stedenbouwkundige vergunning 
behandelde werken. Voor de berekening van de borgsom wordt de omtrek van het terrein van aanvraag 
genomen (ca. 1500 meter). De houder van de vergunning dient een borg van 3 euro/meter groenscherm dat 
dient aangeplant te worden te stellen (borgsom uitvoering erfbeplantingsplan: 4500 euro). De waarborg 
wordt terugbetaald na twee jaar, waarvan de termijn ingaat op het ogenblik dat de (her)aanplant aan het 
bestuur aangemeld is en wanneer na controle blijkt dat de (her)aanplant zorgvuldig is uitgevoerd. De 
opgelegde (her)aanplanting dient uitgevoerd worden het eerst volgende plantseizoen na het beëindigen van 
de in de stedenbouwkundige vergunning behandelde werken en binnen de geldigheidstermijn van de 
afgeleverde stedenbouwkundige vergunning. Indien de opgelegde (her)aanplant van het groenscherm niet 
werd uitgevoerd binnen deze termijn, wordt de aanvrager aangetekend in gebreke gesteld om de 
heraanplant alsnog binnen het eerstvolgende plantseizoen volgend op het aangetekend schrijven uit te 
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voeren. Indien de opgelegde heraanplant niet binnen deze periode wordt uitgevoerd, dan wordt er een 
proces-verbaal opgesteld en de waarborg ingehouden.  
-Het vellen en ruimen kunnen het hele jaar gebeuren. Er wordt geen schoontijd opgelegd.  
-Bij het werken aan (oude) constructies, sloopwerken of het kappen van bomen dient men na te gaan vóór 
de werken beginnen of vleermuizen of nesten aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang 
komen, dient men contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos. 
-Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
-Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
-Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
-overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn 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. 
- Maatregel tegen mogelijke verontreiniging: Mestopslagplaatsen moeten voldaan aan de constructienormen 
zoals bepaald in de milieuhygiënevoorschriften van Vlarem. De nodige maatregelen dienen genomen te 
worden dat mest of mestsappen geen water- of bodemverontreiniging kunnen veroorzaken. Bij de 
mestopslag dient het opgevangen hemelwater samen afgevoerd te worden met de mest overeenkomstig de 
geldende regelgeving inzake mestafzet. 
- Afstandsregels langs waterlopen dienen gerespecteerd te worden: 
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/maasbekken/landbouw-en-
afvalwater/documenten/afstandsregels-langs-waterlopen  
Milieuvoorwaarden 
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van Vlarem dienen te worden nageleefd  
Bijzondere voorwaarde(n): 
- De lopende aktename wordt opgeheven vanaf datum van dit besluit 
- De betonnen vloer moet volledig vloeistofdicht uitgevoerd worden met een helling naar een punt waar 
eventueel vrijgekomen sappen centraal opgevangen kunnen worden. 
- Bronbemaling, droogzuiging van bouwputten/werven en drainering: 
(Het is verboden een bronbemaling te exploiteren als die geheel of gedeeltelijk is gelegen in een 
beschermingszone van het type I of II van grondwaterwinningen, bestemd voor de openbare 
watervoorziening.) 
De droogzuiging moet voldoen aan art 5.53.3.1 van vlarem II. 
Ingezet moet worden op retourbemaling. d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
een infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer. 
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan lozing op de openbare riolering, met een verbod op 
lozing in de vuilwaterafvoer (DWA) indien gescheiden regenwaterafvoer (RWA) aanwezig, én maximaal tot 
10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de riolering als je hiervoor een schriftelijke 
toestemming van Aquafin hebt bekomen.) 
De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken. 
Het grondwater dat onttrokken wordt bij de draineringen alsook bij de bronbemalingen moet, in zoverre dit 
met toepassing van de beste beschikbare technieken mogelijk is, nuttig worden gebruikt. 
Het bemalingswater moet maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik aan de omwonenden. 
Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht retourbemaling, 
afvoer naar de beek of riolering. 
De exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet). 
- Groenschade: 
Schade ten aanzien van waardevolle bomen of beplanting in de omgeving dient vermeden te worden. Indien 
mogelijk enkel droogzuiging buiten droogte en zomerperiode en/of toepassing van retourbemaling  (vb 
druppelbevloeiing bomen, afvoer buiten onttrekkingszone). Langdurige droogzuiging tussen de groei (apri-
nov) dient vermeden te worden. 
- Geluidsoverlast: 
De nodige maatregelen dienen genomen te worden om hinder (geluid, trillingen, …) te voorkomen. De pomp 
moet aangepast zijn aan de best beschikbare technieken en het omgevingsgeluid. In woongebieden worden 
bij voorkeur uitsluitend geluidsarme pompen gebruikt.  
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Artikel 2 
De omgevingsvergunning voor de exploitatie van de paardenfokkerij wordt verleend voor onbepaalde duur. 
De bronbemaling wordt verleend voor de duur van de werkzaamheden.  

16. OMV2020/497 - Omgevingsvergunning - Cambeenbos laan C 38 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor plaatsen van een veranda in 
Cambeenbos laan C 38 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 10 V9 mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
- De veranda dient beperkt te worden tot een diepte van 2m zodat de totale bouwdiepte van de 
woning maximum 17m bedraagt.  
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/ 
-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. 
-Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
-Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
-alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
-De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
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-Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
-Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 
-Overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

17. OMV2020/514 - Omgevingsvergunning - Hogeheidelaan 1A - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor vellen van een boom in 
Hogeheidelaan 1A 2960 Brecht te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 74 M5 aan aanvrager. 

omgevingsmeldingen 

18. OMV2021/58 - Omgevingsmelding - de Catersplein 4 - Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
plaatsen van een bronbemaling inrichting gelegen te 2960 Brecht, de Catersplein 4, 2960 Brecht, 
kadasternummer (afd. 5) sectie A 41 Y3/deel. 
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. 
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. 
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19. OMV2021/62 - Omgevingsmelding - Gildelaan 15 - Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
plaatsen van een bronbemaling inrichting gelegen te 2960 Brecht, Gildelaan 15, kadasternummer (afd. 5) 
sectie A 18 Y13.  
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. 
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.  
Voorwaarden m.b.t. stedenbouwkundige handelingen: 
De aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening indien de verhardingen worden 
aangepast conform het vrijstellingenbesluit. 

mobiliteit 

20. 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 gedurende het ganse jaar 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen 
uit te voeren in opdracht van Fluvius, Proximus, Telenet op volgende plaats(en): ganse gemeente Brecht – 
dringende ondergrondse herstellingen in opdracht van Fluvius/ Proximus/ Telenet, werken met beperkte 
hinder en opbraak van het openbaar domein. 
- De aanvrager vraagt om tussen maandag 15 februari 2021 en vrijdag 19 februari 2021 (aanpassing datum) 
signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Pidpa Hidrorio op volgende 
plaats(en): te Brecht, Elshoutlaan t.h.v. huisnr. 13 – zuiger op riool herstellen – inname halve rijbaan 
gedeeltelijk met beurtelings verkeer. 
- De aanvrager vraagt om op donderdag 11 maart 2021 ( max. 2 uren in de namiddag) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, 
Dorpsstraat 105: plaatsen van verhuiswagen en ladderlift op fiets- en voetpad. 
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- De aanvrager vraagt om op vrijdag 19 februari 2021 (aanpassing datum) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: AWV op volgende plaats(en): te Brecht, 
kruispunt Klein Veerle aan Vistafel  – 1 rijvak wordt ingenomen voor verlagen boordsteen. 
- De aanvrager vraagt om van woensdag 24 februari 2021 tot en met vrijdag 26 februari 2021 signalisatie 
aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Gravo i.o.v. Fluvius op volgende 
plaats(en): te Brecht, Hoogstraatsebaan 26 – inname voet- en fietspad –werken aan nutsleidingen – 
omleiding fietsers. 
- De aanvrager vraagt om tussen donderdag 18 februari 2021 tot en met vrijdag 26 februari 2021 (1 werkdag 
in deze periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Jeanne 
Simons op volgende plaats(en): te Brecht, Bethovenstraat  t.h.v. huisnr. 31 : inname voetpad voor het 
plaatsen van een stelling. 
- De aanvrager vraagt om op zondag 28 februari 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, Canadalaan thv huisnr. 26 – 
parkeerverbod voor verhuiswagen en ladderlift. 
- De aanvrager vraagt om op dinsdag 23 februari 2021 en woensdag 24 februari 2021 (aanpassing datum) 
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 op zaterdag 27 februari 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit 
te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, Lessiusstraat t.h.v. huisnr. 10B - 
parkeerverbod voor het plaatsen van verhuiswagen en ladderlift.  
- De aanvrager vraagt om tussen vrijdag 19 februari 2021 en vrijdag 19 maart 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, Tuinwijk/Fruithoflaan – aanleg nutsleidingen – inname 
voetpad en halve rijbaan gedeeltelijk voor corridor fietsers/voetgangers – alternerend verkeer. 
- De aanvrager vraagt om tussen dinsdag 16 februari 2021 en vrijdag 12 maart 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, Oostmalsebaan t.h.v. huisnr 3 – plaats van nutsleidingen – 
inname fietspad en halve rijbaan voor plaatsen van corridor voor fietsers. 
- De aanvrager vraagt om tussen zaterdag 20 februari 2021 en vrijdag 19 maart 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, Westmallebaan t.h.v. huisnrs. 37-43 :  – aanleg nutsleidingen 
– inname halve rijbaan – alternerend verkeer. 
- De aanvrager vraagt om op maandag 22 november 2021 (van 07u00 t.e.m. 16u00) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Ferm Kinderopvang op volgende 
plaats(en): te Brecht, Schoolstraat, parking grasplein tegenover de gemeentelijke basisschool De 
Sleutelbloem -  parkeerverbod voor het plaatsen van een trainingsunit inzake een blusopleiding voor 
kinderbegeleiders. 
- De aanvrager vraagt om op donderdag 18 februari 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen 
uit te voeren voor rekening van: Pidpa op volgende plaats(en): te Brecht, Heiken t.h.v. huisnr. 44 – inname 
fiets- en voetpad + halve rijbaan voor corridor fietsers – alternerend verkeerd d.m.v. verkeerslichten - 
nutsleidingen op openbaar domein. 
- De aanvrager vraagt om tussen maandag 1 maart 2021 en vrijdag 12 maart 2021 (1 a 2 opeenvolgende 
werkdagen in deze periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening 
van: Pidpa Hidrorio op volgende plaats(en): te Brecht, Processieweg t.h.v. huisnr. 13a – RWA en DWA 
koppelen en aansluiten  op gemengd riool in de weg - afsluiten rijbaan. 

lokale economie en landbouw 

21. Vermoedenslijst leegstaande/verwaarloosde bedrijfsgebouwen 2021 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de vermoedenslijst leegstaande en 
verwaarloosde bedrijfsgebouwen voor 2021 en keurt de opname van de volgende panden goed: 
- Heiken 34a 
- Oudaenstraat 4 
- Handelslei 21 
- Kerklei 8 
Vaartstraat 108 wordt voorlopig niet in de vermoedenslijst opgenomen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de consulent lokale economie. 
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ORGANISATIE EN PERSONEEL 

personeel 

22. Aanvaarding/niet aanvaarding van kandidaten voor omgevingsambtenaar (A1-A3a) 

23. Verlengen werfreserve voor consulent sport (B1-3) 

FINANCIËN 

24. 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 177 496,93 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 615 956,54 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 1 
300 euro. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

25. Overdracht investeringen 2020-2021 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om volgende investeringskredieten over te dragen van 
2020 naar 2021, conform bijlage die integraal deel uitmaakt van dit besluit. 
Artikel 2 
De staat van het meerjarenplan na overdrachten wordt digitaal gerapporteerd aan de Vlaamse overheid. 

MENS - VRIJE TIJD 

26. Noodfonds verdeling toelagen ter ondersteuning van het verenigingsleven - Periode 1 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bedragen en subsidieverdeling voor het onderdeel 
'Verdeling noodfonds periode 1' goed.  
 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst en de dienst Vrije Tijd. 

EREDIENSTEN 

27. Kerkraad Sint-Michiel - Verslag van kerkraad van 18 januari 2021 – Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van kerkraad Sint-Michiel van 18 
januari 2021. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Michiel. 
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28. Kerkraad Sint Leonardus - Verslag van de kerkraad van 20 januari 2021 – Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de kerkraad van Sint 
Leonardus van 20 januari 2021. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint Leonardus. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


