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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 23 februari 2021 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Mobiliteit: Vraag gekregen om verhoogde waakzaamheid te signaleren voor overstekende padden tijdens 
paddentrek aan de omgeving van enkele vijvers in Welkomstraat - Sint-Lenaarts. Voorstel: plaatsen 
waarschuwingsborden 'overstekende padden of kikkers' in Welkomstraat - Bosstraat - Varenstraat. CBS: de 
beschikbare borden mogen geplaatst worden. Geen bijkomende aankoop van borden.  
- Processievaandels: willen zelf kast maken op eigen kosten. Vraag: triplexplaten laten zagen door TD (zie 
bijlage). CBS: mag in de planning opgenomen worden. De machines moeten bediend worden door 
personeel van de gemeente. TD neemt contact met Jos van Gastel.  
- Via E. Peeters: Vraag vanuit omwonenden i.v.m. voetweg tussen Lochtenbergplein en Eikenlei (tussen 
Eikenlei 64 en 66): zijn hier plannen om deze te verharden en eventueel paaltjes te zetten om voor 
brommers te ontmoedigen? 
Voetweg zou volgens vergunning overgedragen moeten zijn aan gemeente. Doet gemeente ondertussen 
ook onderhoud? CBS: mag verhard worden zoals een wandelweg (cfr. Kabouterlaan en nameten wat 
er verhard kan worden) en plaatsen van een bord waarbij bromfietsen verboden zijn (tenzij 
bromfietsen klasse A) - nakijken in verkeersregelgeving. 
- Via L. Aerts: Hoe ver staan we in het dossier "Huppeldepupstraatje"? CBS: advies cultuurraad OK, 
opstart OO en besluitvorming gemeenteraad. 
- Via D. De Veuster: In samenspraak met de kerkfabriek van O.L.V. Van Lourdes wordt er werk gemaakt van 
de aanleg van een beperkte vlindertuin in de zone voor het kerkgebouw. Er wordt onze hulp gevraagd om 10 
vierkante meter grond om te spitten. CBS: doorsteek Kastanjelaan en Platanendreef - hulp mag in 
planning opgenomen worden. 
- Via D. De Veuster: Ik kreeg recent opnieuw een aantal vragen i.v.m. herbruikbare bekers. Zij er hieromtrent 
nog initiatieven nodig/wenselijk? CBS: We houden het in ons achterhoofd en ondertussen wachten we 
verdere instructies af.  
- Via L. Aerts: subsidieaanvraag fietspaden: eventueel fietspad Kloosterstraat; aanleg rode asfalt Miksebaan 
(en eventueel ook Krekelbergstraat, resp. Gasthuisstraat, Biest, Lessiusstraat); renovatie fietspad Abdijlaan; 
Eyndovensteenweg/Van Pulstraat: veilige fietsverbinding naar de nieuwe schoolsite (zie annotatie). CBS: 
trachten maximaal gebruik van te maken. Overleg plannen tussen TD en dienst mobiliteit.  
- De Merel: dode bomen - mogen gekapt worden, na overleg met ANB.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

projecten 

3. Luifel begraafplaats Overbroek - Proces Verbaal van Voorlopige Oplevering (d.d. 1 februari 
2021) - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan het proces-verbaal van voorlopige 
oplevering (d.d. 1 februari 2021) voor het bouwen van een nieuwe luifel op de begraafplaats, Sint-
Willebrordus z.nr. te Overbroek. 
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Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de projectverantwoordelijke infrastructuur en de financiële 
dienst. 

4. Luifel begraafplaats Overbroek - Vorderingsstaat 2 en verrekening 1 (d.d. 18 februari 2021= 
Afrekening) - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft haar goedkeuring aan vorderingsstaat 2 (d.d. 18 februari 
2021) = afrekening voor het bouwen van een nieuwe luifel op de begraafplaats, Sint-Willebrordus z.nr. te 
Overbroek en dit voor een bedrag van € 29 815,55 inclusief btw. 
Artikel 2 
Het college van Burgemeester en schepenen geeft haar goedkeuring aan verrekening 1 (d.d. 18 februari 
2021) voor een bedrag van € 5.281,11 inclusief btw.  
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de projectverantwoordelijke infrastructuur en de financiële 
dienst. 

5. Lastvoorwaarden Nieuwbouw noodwoningen Gasthuisstraat 32 te Brecht: Aanstelling 
bouwteam - Goedkeuring gunning - 2020/033 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 23 februari 2021, opgesteld 
door de dienst Patrimonium (wegendienst en dienst gebouwen) - Infrastructuur. 
Artikel 2 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3 
De opdracht “Lastvoorwaarden Nieuwbouw noodwoningen Gasthuisstraat 32 te Brecht: Aanstelling 
bouwteam” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde AR-VO Architecten, Heiken 81D te 2960  Brecht, tegen het nagerekende 
ereloonpercentage van 5,75 %. 
Artikel 4 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2020/033. 

6. Gemotiveerde selectiebeslissing - Multidisciplinair ontwerpteam - Transformatie 
gemeenschapscentrum Jan Van Der Noot tot volwaardig administratief centrum 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de kandidaturen van 26 februari 2021 voor 
deze opdracht.  
Artikel 2 
Voor de opdracht 'Aanstelling multidisciplinair ontwerpteam - Transformatie gemeenschapscentrum Jan Van 
Der Noot tot volwaardig administratief centrum met gemeenschapsfunctie' worden de volgende kandidaten 
geselecteerd en uitgenodigd voor de volgende fase van de plaatsingsprocedure. 
1. Driesen - Meersman - Thomaes Architecten cvba, Meirbrug 1 te 2000 Antwerpen 
2. Met zicht op zee architecten bv, Congresstraat 42 te 2060 Antwerpen 
3. Meta architectuurbureau BV, Grote Kraaiwijk 3 te 2000 Antwerpen 
4. Trans Architectuur stedenbouw, Bomastraat 10 te 9000 Gent  
  
Volgende kandidaten worden niet geselecteerd 
1. Architects in Motion bvba, Parklaan 146 te 2300 Turnhout 
2. De Jongh - Bierwerts Architecten, Bredabaan 513 te 2930 Brasschaat 
3. OM/AR architecten, Londenstraat 28/30 te 2000 Antwerpen 
4. Poponcini en Lootens ir architecten, Tavernierkaai 2 bus 28 te 2000 Antwerpen 
5. Tarra Design Engineering Architecture Research bvba - BB, Hamburgstraat 4 te 9000 Gent 
Artikel 3 
Het verslag van nazicht van de kandidaturen in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
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7. Gunningsleidraad - Multidisciplinair ontwerpteam - Transformatie gemeenschapscentrum Jan 
Van Der Noot tot volwaardig administratief centrum 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft principieel goedkeuring aan de gunningsleidraad (met als 
bijlage projectdefinitie) voor de aanstelling van het multidisciplinair ontwerpteam voor de transformatie van 
het gemeenschapscentrum Jan Van Der Noot tot volwaardig administratief centrum.   
Artikel 2 
De gunningsleidraad (met als bijlage projectdefinitie) wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad op 11 maart 2021. 

groendienst 

8. Teruggave waarborg stedenbouwkundige vergunning Hoogstraatsebaan 121 (SV2017-265) 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het advies van de dienst groen & leefomgeving 
met betrekking tot de hogervermelde stedenbouwkundige vergunning. 
Aan de financieel directeur wordt 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. 

wegendienst 

9. Werken nutsleidingen - Toelating/Melding 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de uitvoering van volgende werken: 
- Proximus, Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel voor werken in de Felix Pacquéelaan, 2960 Brecht 
volgens dossier 477512. 
- Proximus, Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel voor werken in de Nollekensweg, 2960 Brecht volgens 
dossier 489067. 
- Group Van Vooren, Industriepark Rosteyne 1, 9060 Zelzate voor grondmechanische proeven in 
de Kloosterstraat t.h.v. nummers 2, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 16 & 18 en Hoogstraatstraatsebaan t.h.v. nummers 
114 & 118, 2960 Brecht in opdracht van Pidpa volgens dossier ref. ORDVV2100760 op voorwaarde dat 
men voor de werken aan de Hoogstraatsebaan (N115) toelating krijgt van Agentschap Wegen en 
Verkeer voor de uitvoering van de werken. 

10. Aankoop strooizout 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de aankoop van 119,4 ton los 
wegenzout en 21,6 ton wegenzout in zakken van 25 kg bij Willems N.V., Sassenhout 61, 2290 Vorselaar 
voor een bedrag van € 12 523,82 exclusief btw. 
Artikel 2 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 

gebouwen 

11. Aankoop anti-parkeerpalen - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voor de aankoop van de 64 Okan anti-
parkeerpalen bij Janssens en Janssens, Loenhoutseweg 91 Kluis Z1 1030 B, 2320 Hoogstraten voor een 
totaalbedrag van € 3 084,16 exclusief btw. 
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Artikel 2 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

vergunningsregister 

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

Besluit 
Artikel 1 
De volumes 1 t/m 7 en 10 zoals ze voorkomen op de luchtfoto van 1970 gelegen te Abdijlaan 31 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 2) sectie K 268 W) worden in het vergunningenregister opgenomen als geacht 
vergund. De volumes 8, 9 en 11 (de oorspronkelijke varkensstal, de zeugenstal en de bijenhal) zoals ze 
werden opgenomen in de verklaring voor een perceel gelegen te Abdijlaan 31 te Brecht, kadasternummer 
(afd. 2) sectie K 268 W) worden in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
Artikel 2 
Deze beslissing vervangt de collegebeslissing van 19/1/2021. 
Artikel 3 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan het Departement Omgeving. 
Artikel 4 
Beroepsmogelijkheden 
De opname of de weigering tot opname van een constructie als « vergund geacht » in het 
vergunningenregister kan worden bestreden met een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, 
overeenkomstig en met inachtneming van de regelen, vermeld in hoofdstuk VIII van titel IV en het decreet 
van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse 
bestuursrechtscolleges. Artikel 14, § 3, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State is van 
overeenkomstige toepassing. 
De beroepen bij de Raad inzake registratiebeslissingen kunnen door de volgende personen worden 
ingesteld: 
1° de persoon die beschikt over zakelijke of persoonlijke rechten ten aanzien van een constructie die het 
voorwerp uitmaakt van een registratiebeslissing, of die deze constructie feitelijk gebruikt; 
2° elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan 
ondervinden als gevolg van de registratiebeslissing; 
3° procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de 
registratiebeslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve 
werking overeenkomstig de statuten. 
Een bij het dossier betrokken vergunningverlenende bestuursorgaan, dat nagelaten heeft een uitdrukkelijke 
beslissing te nemen in eerste administratieve aanleg, wordt geacht te hebben verzaakt aan zijn recht om 
zich tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen te wenden, behoudens overmacht. 
De beroepen inzake registratiebeslissingen worden ingesteld binnen een vervaltermijn van vijfenveertig 
dagen, die ingaat als volgt: 
1°...; 
2° wat betreft registratiebeslissingen: 
a) hetzij de dag na de betekening, wanneer een dergelijke betekening vereist is; 
b) hetzij de dag na de opname van de constructie in het vergunningenregister, in alle andere gevallen. 
De modaliteiten waaraan een verzoekschrift moet voldoen, worden geregeld in het Decreet van 4 april 2014 
betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse 
bestuursrechtscolleges. 
Contactgegevens van de Raad: 
Raad voor Vergunningsbetwistingen 
Ellips-gebouw 
Koning Albert II – laan 35 bus 81 
1030 Brussel 
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13. GC2021/1 - Vergunningenregister - De Renlaan 12 - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De woning zoals ze voorkomt op de luchtfoto van 1970 gelegen te De Renlaan 12 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 5) sectie A 143 N2) wordt in het vergunningenregister opgenomen als geacht 
vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan het Departement Omgeving. 
Artikel 3 
Beroepsmogelijkheden 
De opname of de weigering tot opname van een constructie als « vergund geacht » in het 
vergunningenregister kan worden bestreden met een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, 
overeenkomstig en met inachtneming van de regelen, vermeld in hoofdstuk VIII van titel IV en het decreet 
van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse 
bestuursrechtscolleges. Artikel 14, § 3, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State is van 
overeenkomstige toepassing. 
De beroepen bij de Raad inzake registratiebeslissingen kunnen door de volgende personen worden 
ingesteld: 
1° de persoon die beschikt over zakelijke of persoonlijke rechten ten aanzien van een constructie die het 
voorwerp uitmaakt van een registratiebeslissing, of die deze constructie feitelijk gebruikt; 
2° elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan 
ondervinden als gevolg van de registratiebeslissing; 
3° procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de 
registratiebeslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve 
werking overeenkomstig de statuten. 
Een bij het dossier betrokken vergunningverlenende bestuursorgaan, dat nagelaten heeft een uitdrukkelijke 
beslissing te nemen in eerste administratieve aanleg, wordt geacht te hebben verzaakt aan zijn recht om 
zich tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen te wenden, behoudens overmacht. 
De beroepen inzake registratiebeslissingen worden ingesteld binnen een vervaltermijn van vijfenveertig 
dagen, die ingaat als volgt: 
1°...; 
2° wat betreft registratiebeslissingen: 
a) hetzij de dag na de betekening, wanneer een dergelijke betekening vereist is; 
b) hetzij de dag na de opname van de constructie in het vergunningenregister, in alle andere gevallen. 
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 

14. GC2021/3 - Vergunningenregister - Vaartlaan 71 - Deels opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
Het hoofdvolume onder schilddak en het bijgebouw tegen de linker perceelsgrens zoals ze voorkomen op de 
luchtfoto van 1970 gelegen te Vaartlaan 71 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 34 M16) worden in 
het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan het Departement Omgeving. 
Artikel 3 
Beroepsmogelijkheden 
De opname of de weigering tot opname van een constructie als « vergund geacht » in het 
vergunningenregister kan worden bestreden met een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, 
overeenkomstig en met inachtneming van de regelen, vermeld in hoofdstuk VIII van titel IV en het decreet 
van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse 
bestuursrechtscolleges. Artikel 14, § 3, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State is van 
overeenkomstige toepassing. 
De beroepen bij de Raad inzake registratiebeslissingen kunnen door de volgende personen worden 



6 

ingesteld: 
1° de persoon die beschikt over zakelijke of persoonlijke rechten ten aanzien van een constructie die het 
voorwerp uitmaakt van een registratiebeslissing, of die deze constructie feitelijk gebruikt; 
2° elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan 
ondervinden als gevolg van de registratiebeslissing; 
3° procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de 
registratiebeslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve 
werking overeenkomstig de statuten. 
Een bij het dossier betrokken vergunningverlenende bestuursorgaan, dat nagelaten heeft een uitdrukkelijke 
beslissing te nemen in eerste administratieve aanleg, wordt geacht te hebben verzaakt aan zijn recht om 
zich tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen te wenden, behoudens overmacht. 
De beroepen inzake registratiebeslissingen worden ingesteld binnen een vervaltermijn van vijfenveertig 
dagen, die ingaat als volgt: 
1°...; 
2° wat betreft registratiebeslissingen: 
a) hetzij de dag na de betekening, wanneer een dergelijke betekening vereist is; 
b) hetzij de dag na de opname van de constructie in het vergunningenregister, in alle andere gevallen. 
De modaliteiten waaraan een verzoekschrift moet voldoen, worden geregeld in het Decreet van 4 april 2014 
betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse 
bestuursrechtscolleges. 
Contactgegevens van de Raad: 
Raad voor Vergunningsbetwistingen 
Ellips-gebouw 
Koning Albert II – laan 35 bus 81 
1030 Brussel 

15. GC2021/4 - Vergunningenregister - Eikenlei 109 - Deels opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De halfopen woning met een bouwdiepte van ongeveer 11,35m zoals ze voorkomt op het fiche met 
schattingsinformatie van 1956 gelegen te Eikenlei 109 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 34 P18) 
wordt in het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. De achterbouw aan de woning wordt niet 
opgenomen in het vergunningenregister als vergund geacht. Over de overige constructies op het perceel 
wordt geen uitspraak gedaan in deze beslissing. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan het Departement Omgeving. 
Artikel 3 
Beroepsmogelijkheden 
De opname of de weigering tot opname van een constructie als « vergund geacht » in het 
vergunningenregister kan worden bestreden met een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, 
overeenkomstig en met inachtneming van de regelen, vermeld in hoofdstuk VIII van titel IV en het decreet 
van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse 
bestuursrechtscolleges. Artikel 14, § 3, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State is van 
overeenkomstige toepassing. 
De beroepen bij de Raad inzake registratiebeslissingen kunnen door de volgende personen worden 
ingesteld: 
1° de persoon die beschikt over zakelijke of persoonlijke rechten ten aanzien van een constructie die het 
voorwerp uitmaakt van een registratiebeslissing, of die deze constructie feitelijk gebruikt; 
2° elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan 
ondervinden als gevolg van de registratiebeslissing; 
3° procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de 
registratiebeslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve 
werking overeenkomstig de statuten. 
Een bij het dossier betrokken vergunningverlenende bestuursorgaan, dat nagelaten heeft een uitdrukkelijke 
beslissing te nemen in eerste administratieve aanleg, wordt geacht te hebben verzaakt aan zijn recht om 
zich tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen te wenden, behoudens overmacht. 
De beroepen inzake registratiebeslissingen worden ingesteld binnen een vervaltermijn van vijfenveertig 
dagen, die ingaat als volgt: 
1°...; 
2° wat betreft registratiebeslissingen: 
a) hetzij de dag na de betekening, wanneer een dergelijke betekening vereist is; 
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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 

16. OMV2020/455 - Omgevingsvergunning - Händellaan 15 - Openbaar onderzoek 

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

17. OMV2020/490 - Omgevingsvergunning - Oostmalsebaan 7 en 40A - Openbaar onderzoek 

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

18. OMV2020/522 - Omgevingsvergunning - Krekelbergstraat 15 - Openbaar onderzoek 

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

19. OMV2020/526 - Omgevingsvergunning - Rozenlaan 18 - Openbaar onderzoek 

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

20. OMV2021/57 - Omgevingsvergunning - Bosschaertlaan 17 - Openbaar onderzoek 

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

21. OMV2020/420 - Omgevingsvergunning - Duivelstraatje 3 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor de regularisatie van de inplanting 
van de woning, de regularisatie van de woning, een gedeeltelijke regularisatie van de verharding en het 
uitbreiden van een eengezinswoning aan de hand van een dakkapel te Duivelstraatje 3, 2960 Brecht, 
kadasternummer (afd. 3) sectie D 366 M2 mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
48,44m² niet strikt noodzakelijke verharding wordt niet geregulariseerd in deze omgevingsaanvraag. 
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 
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-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’. 
-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 
-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 
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. 

22. OMV2020/446 - Omgevingsvergunning - Braakstraat 42 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor renovatie van de gevels in Braakstraat 
42 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 170 N mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
  
Voorwaarden adviesinstanties 
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: 
- Aangezien er op het openbaar domein gewerkt wordt dient er door de aanvrager of zijn aannemer een KLIP-
aanvraag gedaan te worden om schade aan nutsleidingen te voorkomen. 
- Indien er nutsleidingen binnen de zone van de nieuwe gevel liggen dienen deze verlegd te worden. 
- Voor aanvang van de werken dient er een staat van bevinding van het openbaar domein gemaakt te worden 
- Alle bovenstaande zaken dienen op kosten van de aanvrager te worden uitgevoerd. 
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- Eventuele schade aan het openbaar domein dienen door of op kosten van de aanvrager te worden hersteld. 
- De aanvrager draagt volledige verantwoordelijkheid over het openbaar domein gedurende de werken. 
  
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’. 
-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. 
  
 En overige stedenbouwkundige voorwaarden 
-Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
-De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
-Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
-Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 

23. OMV2020/453 - Omgevingsvergunning - Achterkloosterstraat zn - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor grondwaterwinning voor akkerbouw in 
Achterkloosterstraat zn te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie B 349 M, mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden:  
Milieuvoorwaarden  
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van Vlarem dienen te worden nageleefd  
A. Algemeen 
B. Sectoraal  
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De algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen worden teruggevonden in Vlarem II. Deze zijn 
evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest 
actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst 
van Vlarem II is te raadplegen op de Vlaamse Navigator Milieuwetgeving van LNE, via onderstaande link: 
https://navigator.emis.vito.be.  
C. Bijzondere voorwaarde(n) 
Alternatieven inzetten om gebruik van grondwater te beperken: 
°Captatie van grondwaterwater afkomstig van omliggende bronbemalingen bij bouwwerken dient 
benut te worden, voor zover geschikt voor de aard van de teelt (ijzerhoudend water). 
°Hemelwater gebruik inzetten met waterbuffering en sproeiwagens vanuit de bedrijfslocatie of 
afkopen overtollig regenwater van potentiële aanbieders.  
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. 

24. OMV2020/501 - Omgevingsvergunning - Staf Larochelaan 17 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor uitbreiden van een woning en het rooien 
van 1 boom in Staf Larochelaan 17 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 33 F3 mits voldaan wordt 
aan volgende voorwaarden:  
Stedenbouwkundige voorwaarden 
-de uitbreiding van de woning dient voorzien te worden op 3m van de rechter perceelsgrens. 
 -Er dient een heraanplant te gebeuren met 1 hoogstamboom met plantmaat 16/18 om het groene 
karakter van dit perceel te garanderen. 
  
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: 
-Afkoppeling hemelwater en aansluitverplichting op riolering bij bestaande woningen: Aangezien de 
betreffende bouwaanvraag zich situeert in een gebied met bestaande riolering die reeds aangesloten is op 
een zuiveringsinstallatie (centraal gebied of geoptimaliseerd buitengebied) dient het betreffende gebouw 
reglementair te worden aangesloten op de bestaande riolering (als dat nog niet zou zijn uitgevoerd). 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Vrijstelling hemelwaterput.  
• 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 7,64 m2 en inhoud van 4.772,5 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.  
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Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van 
toepassing. Enkele voorbeelden materialen waar het water naast of door de verharding de grond in kan: 
°materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
°funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
°praktische tips te raadplegen in de online ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’. 
°opmerking gebruik steenslag: het gebruik van gebroken steenpuin voor bouwkundig bodemgebruik als 
alternatief funderingsmateriaal is toegestaan voor zover gescheiden van de bodem en afgedekt onder de 
voorwaarden van het Vlarebo (zie website ovam). 
-NATUUR: Bij het werken aan (oude) constructies, sloopwerken of het kappen van bomen dient men na te 
gaan vóór de werken beginnen of vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang 
komen, dient men contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos. 
-BOUWKUNDIGE ASPECTEN: Duurzaamheid, rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen, 
hernieuwbare energie, duurzame materiaalkeuzes, groendaken, hemelwaterrecuperatie, duurzaam 
waterverbruik en waterveilig wonen worden weloverwogen toegepast bij het project. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
  
 En overige stedenbouwkundige voorwaarden 
-Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
-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. 
-Het vellen en ruimen kunnen het hele jaar gebeuren. Er wordt geen schoontijd opgelegd. 
-Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
-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. OMV2020/367 - Omgevingsvergunning - Groot Veerle 1, 3, 5 en 7 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor de sloop van bestaand bedrijfsgebouw 
en twee oude woningen,  nieuw bedrijfsgebouw en exploiteren vishandel in Groot Veerle 1 2960 Brecht te 
Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie E 188 M2, (afd. 4) sectie E 188 E2, (afd. 4) sectie E 188 K2, (afd. 4) 
sectie E 188 W2, (afd. 4) sectie E 188 T2 en (afd. 4) sectie E 188 V2 aan ALFA FISH NV gevestigd te Groot 
Veerle 3 te 2960 Brecht en aanvrager, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
-          De twee parkeerplaatsen op perceel van Groot Veerle 9 dienen anders georiënteerd te worden, zodat 
deze geen belemmering vormen voor de inpandige garage. 
-          Het groenscherm dient kwalitatief, met streekeigen soorten, en voldoende hoog voorzien te worden, 
zodat het bedrijf voldoende ingegroend kan worden. 
-          Naleving toegevoegde lozingsnormen als volgt: 

 COD 8000 mg/l 

 AOX 0,2 mg/l 

 detergenten 10 mg/l 
-           Afvalwater: 

 Onderzoeksrapport actiefkoolfilter 
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 Uiterlijk drie jaar na vergunningsdatum wordt een rapport overgemaakt inzake evaluatie 
lozingsnormen ifv eventuele bijstelling van de lozingsvoorwaarden en/of opleggen bijkomende 
zuivering door een actiefkoolfilter. 

 Periodieke monitoring afvalwater aan 2x jaar, over te maken aan de gemeentelijke milieudienst. 
-          Geen luidruchtige werkzaamheden tussen 19u en 7u.  
Voorwaarden advies AWV 

 De normale maximaal toegelaten publiciteit bedraagt 5m² per bedrijf. Gezien de omvang van het 
bedrijf wordt hier een uitzondering toestaan. Naast de reeds aanwezige publiciteit op de gevel staan 
er ook regelmatig vlaggen en borden in de nabijheid van het trottoir en fietspad. Dit kan niet 
toegestaan worden (cfr schuwafstand voetgangers/fietsers, risico omvallen,...) - de vlaggen en 
borden dienen dus verwijderd te worden. 

 De intensiteit van de lichtpubliciteit mag deze van de openbare verlichting niet overtreffen. Tevens 
dient deze, buiten de openingsuren van de winkel, uitgeschakeld worden.   

 De aangevraagde deuren zouden naar buiten opendraaien. Dat is niet toegestaan. Wij vragen om de 
draairichting van de deuren aan te passen of scheurdeuren te gebruiken.  

 De luifel mag niet verder uitsteken dan het verlengde van de huidige voorgevellijn 
Voorwaarden advies Brandweer 

 gang L1.019 heeft muren EI60 en de deuren die uitkomen op deze gang EI130 zijn. 

 - De rook- en warmteafvoer installatie voldoet aan de voorwaarden vastgelegd in de norm NBN S 
21-208-1, behoudens punten 

 18 en 19 van deze norm. 
Overige stedenbouwkundige voorwaarden 
-Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
-Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
-Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
-alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
-De maatregelen in de archeologienota moeten uitgevoerd worden overeenkomstig het programma 
geformuleerd in die archeologienota, inclusief de opgelegde voorwaarden, en het Onroerenderfgoeddecreet 
van 12 juli 2013. 
-De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
-De bouwpromotor of initiatiefnemer heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd 
door de distributienetbeheerder Iveka voor elektriciteit en gas , inzake distributie van elektriciteit en gas naar 
en in appartementsgebouwen strikt na te leven. Kopie van deze reglementen wordt in bijlage toegevoegd. 
Deze teksten zijn eveneens raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via 
www.iveka.be. 
-Het groenscherm dient aangeplant te worden het eerstvolgende plantseizoen na het beëindigen van de in 
de stedenbouwkundige vergunning behandelde werken. De houder van de vergunning dient een borg van 3 
euro/m² groenscherm dat dient aangeplant te worden te stellen. De waarborg wordt terugbetaald na twee 
jaar, waarvan de termijn ingaat op het ogenblik dat de (her)aanplant aan het bestuur aangemeld is en 
wanneer na controle blijkt dat de (her)aanplant zorgvuldig is uitgevoerd. De opgelegde (her)aanplanting 
dient uitgevoerd worden het eerst volgende plantseizoen na het beëindigen van de in de 
stedenbouwkundige vergunning behandelde werken en binnen de geldigheidstermijn van de afgeleverde 
stedenbouwkundige vergunning. Indien de opgelegde (her)aanplant van het groenscherm niet werd 
uitgevoerd binnen deze termijn, wordt de aanvrager aangetekend in gebreke gesteld om de heraanplant 

http://www.iveka.be/
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alsnog binnen het eerstvolgende plantseizoen volgend op het aangetekend schrijven uit te voeren. Indien de 
opgelegde heraanplant niet binnen deze periode wordt uitgevoerd, dan wordt er een proces-verbaal 
opgesteld en de waarborg ingehouden. 
-Er mag niet geveld of geruimd worden tijdens de standaard schoontijd van 1 april tot en met 30 juni. 
-Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
-Bijkomende verhardingen op het openbaar domein voor het bedrijf kunnen maar aangelegd worden indien 
hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van het college van burgemeester en schepenen. 
-Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 
-Overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 
-Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be 

26. OMV2021/19 - Omgevingsvergunning - Lege Mereyt 9 - Advies 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft gunstig advies voor verandering en hernieuwing 
vleesvarkensbedrijf in Lege Mereyt 9 2960 Brecht te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie B 241 C en 
(afd. 3) sectie B 241 F aan BENNENBROEK-SLEGERS NV gevestigd te Lege Mereyt 9 te 2960 Brecht, mits 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
-Alternatieven inzetten om gebruik van grondwater / leidingwater te beperken: 
°Opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen. 
°Toekomstige optimalisatie en verduurzaming van de waterhuishouding op het bedrijf. 

omgevingsmeldingen 

27. OMV2021/67 - Omgevingsmelding - Staf Larochelaan 13 - Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor het plaatsen van 
een bronbemaling in functie van de herstelling van een zwembad, op een perceel gelegen te 2960 Brecht, 
Staf Larochelaan13, kadasternummer (afd. 2) sectie L 33 W2.  
Artikel 2  
Er wordt akte genomen voor de duur van de werkzaamheden. 
Artikel 3 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd.  
Bijzondere milieuvoorwaarden: 
Bronbemaling, droogzuiging van bouwputten/werven en drainering:  
(Het is verboden een bronbemaling te exploiteren als die geheel of gedeeltelijk is gelegen in een 
beschermingszone van het type I of II van grondwaterwinningen, bestemd voor de openbare 
watervoorziening). De droogzuiging moet voldoen aan art 5.53.3.1 van vlarem II. 
De installatie moet voldoen aan de ‘Richtlijnen bemalingen ter bescherming van het milieu 2019’. 
Ingezet moet worden op retourbemaling. d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
een infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer, hetzij tot in 
een straal van 200 m van de werf. 
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan lozing op de openbare riolering, met een verbod op 
lozing in de vuilwaterafvoer (DWA) indien gescheiden regenwaterafvoer  (RWA) aanwezig, én maximaal tot 
10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de riolering als je hiervoor een schriftelijke 
toestemming van Aquafin hebt bekomen.)  
De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken. 
Het grondwater dat onttrokken wordt bij de draineringen alsook bij de bronbemalingen moet, in zoverre dit 
met toepassing van de beste beschikbare technieken mogelijk is, nuttig worden gebruikt. 

http://www.toegankelijkgebouw.be/


14 

° Een deel van het water dient voor recuperatie en nuttige toepassing bij de bouwwerkzaamheden op de 
werf gestockeerd te worden.  
° Het bemalingswater moet maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik aan de omwonenden. 
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. 
Beperking in tijd 
De vergunning voor de bronbemaling is slechts geldig voor een termijn waarbinnen de bemaling 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de bouwwerken. 

28. OMV2021/77 - Omgevingsmelding - Mieksebaan 123 - Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor het plaatsen van 
een bronbemaling in functie van de aanleg van een zwembad op een perceel gelegen te 2960 Brecht, 
Mieksebaan123, kadasternummer (afd. 1) sectie M 29 W.  
Artikel 2 
Er wordt akte genomen voor de duur van de werkzaamheden. 
Artikel 3 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
Bijzondere milieuvoorwaarden: 
Bronbemaling, droogzuiging van bouwputten/werven en drainering:  
(Het is verboden een bronbemaling te exploiteren als die geheel of gedeeltelijk is gelegen in een 
beschermingszone van het type I of II van grondwaterwinningen, bestemd voor de openbare 
watervoorziening.) 
De droogzuiging moet voldoen aan art 5.53.3.1 van vlarem II. 
De installatie moet voldoen aan de ‘Richtlijnen bemalingen ter bescherming van het milieu 2019’. 
Ingezet moet worden op retourbemaling. d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
een infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer, hetzij tot in 
een straal van 200 m van de werf. 
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan lozing op de openbare riolering, met een verbod op 
lozing in de vuilwaterafvoer (DWA) indien gescheiden regenwaterafvoer  (RWA) aanwezig, én maximaal tot 
10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de riolering als je hiervoor een schriftelijke 
toestemming van Aquafin hebt bekomen).  
De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken. 
Het grondwater dat onttrokken wordt bij de draineringen alsook bij de bronbemalingen moet, in zoverre dit 
met toepassing van de beste beschikbare technieken mogelijk is, nuttig worden gebruikt. 
° Een deel van het water dient voor recuperatie en nuttige toepassing bij de bouwwerkzaamheden op de 
werf gestockeerd te worden.  
° Het bemalingswater moet maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik aan de omwonenden. 
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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Beperking in tijd 
De vergunning voor de bronbemaling is slechts geldig voor een termijn waarbinnen de bemaling 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de bouwwerken. 

integrale veiligheid 

29. Plaatsverbod W.S. - Verlenging - Bekrachtiging besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt de beslissing van de burgemeester dd. 23 februari 
2021 waarbij een verlenging van plaatsverbod wordt opgelegd vanaf 26 februari 2021 tot en met 25 maart 
2021 om de volledige site van het OCMW gelegen te Brecht, Gasthuisstraat 9 - 11 tot 13 te betreden of te 
vertoeven.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan  de sanctionerend ambtenaar, de directeur operaties 
van de lokale politie voorkempen, de korpschef van de politie en de consulent integrale veiligheid. 

mobiliteit 

30. 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 tussen maandag 1 maart 2021 en vrijdag 26 maart 2021 ( 6 a 10 werkdagen in 
deze periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Fluvius op 
volgende plaats(en): te Brecht, Hogebaan/Holleweg t.h.v. verschillende locaties in verschillende fases  – 
werken nutsleidingen  – éénrichtingsverkeer met omleiding door inname halve rijbaan – parkeerverbod – 
alternerend verkeer. 
- De aanvrager vraagt om van dinsdag 2 maart 2021 tot en met donderdag 4 maart 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Eurofiber op volgende plaats(en): te Brecht, 
Beukenlei t.h.v. huisnr. 26 : glasvezelkabel in bestrating - inname halve rijbaan gedeeltelijk met 
wegversmalling. 
- 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, hoek Brugstraat 211 - Vaartlaan 1 – 
inname stoep voor ladderlift en verhuiswagen. 
- De aanvrager vraagt om van donderdag 25 februari 2021 tot en met vrijdag 5 maart 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, 
Hensel Laan A t.h.v. huisnummer 18  – plaatsen van container. 
- De aanvrager vraagt om van woensdag 24 februari 2021 tot en met donderdag 25 februari 2021 
signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende 
plaats(en): te Brecht, Hoogstraatsebaan t.h.v. huisnummer 34  – plaatsen van container – parkeerverbod. 
- De aanvrager vraagt om van maandag 1 maart 2021 tot en met zondag 28 maart 2021 (afhankelijk van het 
weer, enkele dagen in deze periode.) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor 
rekening van: gemeente Brecht op volgende plaats(en): te Brecht, Brasschaatbaan t.h.v. huisnummer 3 : 
herstellen verzakking wegdek – inname halve rijbaan met alternerend verkeer. 
- De aanvrager vraagt om tussen dinsdag 23 februari 2021 en dinsdag 23 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 – inname halve 
rijbaan – herstelling betonplaat – alternerend verkeer. 
- De aanvrager vraagt om op zaterdag 6 maart 2021 en zondag 7 maart 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, 
Kerklei t.h.v. huisnr.  26 – parkeerverbod voor het plaatsen van verhuiswagen. 
- De aanvrager vraagt om van 27 maart 2021 t.e.m. 28 maart 2021 EN van 3 april 2021 t.e.m. 4 april 2021 
EN van 10 april 2021 t.e.m. 11 april 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor 
rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, Sint – Willebrordusstraat 7A; parkeerverbod voor 
verhuiswagen. 
- De aanvrager vraagt om op maandag 1 maart 2021 en dinsdag 2 maart 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Pidpa op volgende plaats(en): te Brecht, 
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Hoogstraatsebaan 63A – inname berm en fietspad en halve rijbaan – alternerend verkeer met werflichten 
voor corridor voor fietsers en voetgangers. 
- De aanvrager vraagt om van maandag 1 maart 2021 tot en met vrijdag 5 maart 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: gemeente Brecht op volgende plaats(en): 
te Brecht, Solvijnslaan t.h.v. huisnr. 11 – volledig afsluiten van de rijbaan met omleiding  – het snoeien van 
bomen. 

GIS 

31. Vaststellen noodzaak straatnaamgeving - Leemstraat - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen besluit dat het noodzakelijk is om een nieuwe straatnaam vast 
te stellen voor de wegenis gelegen tussen het Heiken en de Leemstraat. Het college van burgemeester en 
schepenen mag straatnaamsuggesties geven. 
Artikel 2 
Er wordt aan de cultuurraad advies gevraagd voor een nieuwe straatnaam. 
Artikel 3 
Suggesties worden gevraagd aan collega’s via publicatie op het intranet. 
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken, de dienst bevolking, de 
dienst cultuur, de dienst erfgoed en de dienst mobiliteit en interne veiligheid. 

lokale economie en landbouw 

32. Aanvraag standplaats bloemenverkoop op het openbaar domein buiten de wekelijkse 
markten 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Charlotte en Renka Sprangers - Lippens, 't 
Bloemenhuisje, Lessiusstraat 107, 2960 Brecht om een standplaats in te nemen op 15/08/2021 aan de kerk 
in Sint-Lenaarts. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de consulente lokale economie; de financieel directeur 
en de aanvrager. 

wonen 

33. Vrijstelling uit gemeentelijk leegstandsregister - de Renlaan 19A 

Besluit 
Artikel 1 
De heer aanvragers zijn vrijgesteld van het betalen van de leegstandsheffing aanslagjaar 2020 wegens 
nieuwe zakelijk gerechtigden van een woning gelegen te de Renlaan 19A, 2960 Brecht . 
Artikel 2 
De vrijstelling kent ingang vanaf de datum van de notariële akte zijnde 12 november 2019 tot en met 12 
november 2020 : gedurende deze periode kan de betaling van de belasting tijdelijk gestaakt worden.   
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan alle zakelijk gerechtigden en de financieel directeur van 
de gemeente Brecht. 
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ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

34. Lastvoorwaarden leveringen papier - Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen 
firma's - 2021/002 

Besluit 
Artikel 1 
De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “Lastvoorwaarden 
leveringen papier” wordt opgestart. 
Artikel 2 
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking: 
- Igepa Benelux, Nijverheidslaan 4 te 9880 Aalter 
- Lyreco, Rue du Fond des Fourches 20 te 4041 Vottem; 
- PAPYRUS-PB PAPIER NV, Internationalelaan 55, Bus 33 te 1070 Brussel; 
- Inapa, Vaucampslaan 30 te 1654 Huizingen;- Oce-Belgium nv, Jules Bordetlaan 32 te 1140 Brussel; 
- OFFICE-PLUS nv, HENRY FORDLAAN 18 te 3600 Genk; 
- InterOffice, Luikersteenweg 158 te 3700 Tongeren; 
- iPlusoffice, Biest 5 te 2960 Brecht; 
- Pandava NV, Hoge weg 123 te 2940 Hoevenen; 
- Rombouts-Neyrinck, Paardenmarkt 112-116 te 2000 Antwerpen; 
- Office depot international /vikings, Lange Lozanastraat 142 te 2018 Antwerpen. 
Artikel 3 
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 16 maart 2021 om 10.00 uur. 

35. Parkcampus- een site vol relaties, maar zonder intriges - Visietekst 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de visietekst met titel "Parkcampus - een site 
vol relaties, maar zonder intriges". 

communicatie 

36. Lastvoorwaarden drukken van huisstijldrukwerk - Goedkeuring gunning - 2021/003 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 23 februari 2021, opgesteld 
door de dienst communicatie. 
Artikel 2 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3 
De basisopdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde Drukkerij Maes, Industriedijk 10 te 2300 Turnhout, tegen de globale prijs 
vermeld in de offerte van deze inschrijver (€ 30.741,97 excl. btw of € 32.586,49 incl. btw). De verlengingen 
worden mogelijks gegund tegen dezelfde voorwaarden als de basisopdracht. 
Artikel 4 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2021/003. 

personeel 

37. Kennisname van besluiten algemeen directeur - februari 2021 

38. Aanvaarding/niet aanvaarding kandidaten voor de selectieprocedure voor consulent jeugd 
(B1-3) 
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39. Tijdelijke aanstelling van HT administratieve medewerker onthaal i.v.v. afwezigheid  

40. Opleidingen rijgeschiktheid personeel - Goedkeuring 

41. Arbeidswegongeval dd. 28 september 2020 - Beslissing genezing 

FINANCIËN 

42. Betalingsmandaten - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitgaven van 2020 (correcties), zoals vastgelegd in de 
lijst in bijlage, voor een bedrag van -14 791,26 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 46 933,97 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

43. Deelname aan kaderovereenkomst collectieve hospitalisatieverzekering 2022-2025 van de 
federale pensioendienst - gemeenschappelijke sociale dienst 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen wil deelnemen aan de overheidsopdracht voor de 
hospitalisatieverzekering via de federale pensioendienst - GSD 2022-2025.  
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen verwijst dit agendapunt door naar de agenda van de 
gemeenteraad. 
Artikel 3 
Afschrift van de beslissing van de GR wordt aan de FPD overgemaakt. 

44. Budgetverschuivingen AMJP001598 - AMJP001599 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de verschuivingen met nummers AMJP001598 tot en met 
AMJP001599 goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken budgethouders en de financiële dienst. 

45. Dagorde gemeenteraad d.d. 11 maart 2021 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de dagorde van de gemeenteraad d.d. 11 
maart 2021. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

46. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - K.S. 

47. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - V.B.J.L.T. 

48. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - d.B R. 
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49. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - P. C. 

50. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - G. N. 

51. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - A. K. 

burgerlijke stand 

52. Concessie begraafplaatsen  B.PCH - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

cultuur 

53. Contracten Sint-Job zomert 2021 - 2022 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het feit dat SJZ 2021 niet zal plaatsvinden. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de goedkeuring om contracten in bijlage voor "Sint-Job 
Leeft" aan te gaan voor de editie van 2022. 
Artikel 3 
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de cultuurdienst en aan de financieel directeur. 

erfgoed 

54. Permanente loopomloop Brechtse Heide - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de Politiezone Voorkempen, Sport 
Vlaanderen en de sportdienst voor de inrichting van een permanente loopomloop doorheen de Brechtse 
Heide behoudens onderstaande voorwaarden: 

a. een voorafgaande toelating verkregen wordt van eventuele privé-eigenaars van wie het grondgebied 
doorkruist zal worden; 

b. het parcours binnen het beschermde landschap via de bestaande wegen verloopt; 
c. de bestaande wegen niet verder worden uitgebreid en verbreed;  
d. de rust en de stilte in het gebied zoveel mogelijk gerespecteerd worden, met bijzondere aandacht 

voor de voor rustverstoring gevoelige gebieden; 
e. eventuele aanwijzingsborden met daartoe geschikte materialen aangebracht worden ten einde 

schade aan bomen en struiken te voorkomen; 
f. eventuele aanwijzingsborden op omzichtige niet hinderlijke plaatsen voor de overige gebruikers 

worden geplaatst; 
g. er geen stand- en bevoorradingsposten binnen het beschermde landschap worden opgesteld; 
h. eventuele schade – door de inrichting en gebruik van de omloop – aan het landschap zo spoedig 

mogelijk hersteld worden. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor het plaatsen van de bewegwijzering in 
natuurlijke materialen voorzien door Sport Vlaanderen.  
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de gemeentelijke sportdienst en de dienst erfgoed voor 
verdere verwerking. 
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jeugd 

55. Verslag jeugdraad van 29/01/2021 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag en de uitgebrachte adviezen van 
de jeugdraad van 29/01/2021. 

sport 

56. Jaarverslag- en rekening 2019 ILV Sportregio Antwerpse Kempen - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van 
de ILV "Sportregio Antwerpse Kempen". 

WELZIJN 

57. Verslag Lokaal Overleg Kinderopvang - 22 februari 2021 - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van het lokaal overleg 
kinderopvang van 22 februari 2021. 
Artikel 2 
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de dienst welzijn. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


