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VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 

1. Verslag voorgaande zitting 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 2 maart 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 aangaande het plaatsen van parkeerbord E9b (parkeren uitsluitend voor auto's) aan het 
Lochtenbergplein - bij het indraaien in de Kastanjelaan. Parkeerplaatsen worden vaak benut door 
vrachtwagens voor langere duur dan toegelaten (max 8u binnen bebouwde kom) en dit terwijl er aan het 
kerkje een parking voorzien is voor deze voertuigen. Melding met bijgevoegde foto in bijlage ter 
verduidelijking. CBS: CBS wenst voorlopig niet in te gaan op de vraag. De mogelijkheden voor een 
oplossing worden bekeken op het ogenblik dat het Lochtenbergplein wordt heringericht. Het is niet 
de bedoeling dat deze voertuigen zich in de woonwijk plaatsen. 
- Groen & leefomgeving: vraag van Rommersheide Sport voor het plaatsen van een container voor 
groenafval. Er wordt een opruiming (vooral takken en stronken) gepland en de aanleg van twee nieuwe 
petanquebanen. In bijlage de mail van de voorzitter. CBS: gemeente gaat niet in op de vraag. We stellen 
dit materiaal niet voor verenigingen ter beschikking. Voor Rommersven wordt samengewerkt met 
Regionaal Landschap de Voorkempen en dat maakt het verschil in behandeling van de aanvraag. TD 
zal antwoorden op de vraag.                                                                                                           
- Groen & leefomgeving: terugkoppeling problematiek i.v.m. toegang Kreeftlaan. Ondertussen werd de brief 
verstuurd naar Kreeftlaan 13 om de brievenbus te verplaatsen en de 3 paaltjes zijn verwijderd. Ondertussen 
werden er een aantal reacties ontvangen. De dienst omgeving deed ook het nodige opzoekwerk. De reacties 
en de bevindingen van de dienst omgeving zijn toegevoegd in bijlage. CBS: gemeente heeft alleen een 
recht van toegang verleend voor de opkuis van een perceel. Gemeente gaat ervan uit dat iedereen 
toegang moet hebben tot het eigen perceel. Het is verkeerd om te concluderen dat er een aanpassing 
is gebeurd aan het verkavelingsplan- ook al is het niet overgedragen, gemeente kan zich beroepen 
op 30-jarige verkrijging. De gemeente onderhoudt ook dit stuk groen.  
- Via F. Van Looveren: Een huisnummer voor elke Brechtenaar? Voorbeeld Maarkedal en Oudenaarde. 
CBS: vraag aan communicatiedienst om na te gaan of er campagnemateriaal bestaat om de 
noodzaak van een huisnummer in de kijker te zetten. 
- Via F. Van Looveren: Speelterrein t.h.v. Vlierbeslaan (te bespreken): Goals verwijderen en plaatsen 
paaltjes. CBS: mag opgenomen worden in de planning.  
- D. De Veuster: Op het Groot Schietveld zijn de Kreolienstraat en de Gooreindbaan al geruime tijd 
afgesloten. Is deze maatregel definitief of wordt deze door defensie nog geëvalueerd? Antwoord consulent 
integrale veiligheid: Het Groot Schietveld is niet meer toegankelijk voor publiek, ook de transversalen niet. 
Het werd te gevaarlijk door mensen die zich niets aantrokken dat de barelen gesloten waren en zich buiten 
de wegen waagden. Dit is een definitieve beslissing. CBS: er werd gecommuniceerd dat deze maatregel 
definitief is. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 
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projecten 

3. Ringlaan: Verbreden/vernieuwen rijlaan oud gedeelte - Extra lichtpunten oversteekplaatsen - 
Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de offerte van Fluvius System Operator 
cvba voor een bedrag van 5 174,00 euro inclusief btw voor het leveren en plaatsen van 2 extra lichtpunten 
ter plaatse van de zebrapaden in de Ringlaan (= optie 2: lichtpunten met verlengde arm). 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de projectverantwoordelijke infrastructuur en de financiële 
dienst. 

4. Openbaar onderzoek met betrekking tot de stroomgebiedbeheersplannen - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ontwerpplannen van de 
stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2022-2027. 
De door Pidpa geformuleerde bemerkingen en suggesties op het openbaar onderzoek worden bijgetreden 
en goedgekeurd. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan projectverantwoordelijke infrastructuur Brecht en aan 
Pidpa. 

wegendienst 

5. Weg- en rioleringswerken sociaal woonproject "Molenstraat" - Verslag werfvergadering nr. 30 
d.d. (d.d. 2 maart 2021) - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van werfvergadering nr. 30 
van Groep Infrabo N.V. van 2 maart 2021 m.b.t. de weg- en rioleringswerken voor het aanleggen van de 
publieke ruimte voor het sociaal woonproject "Molenstraat". 

gebouwen 

6. Nooddeuren sporthal De Ring - Goedkeuring vorderingsstaat 2 (d.d. 26/02/2021, afrekening) 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft haar goedkeuring aan vorderingsstaat 2 (d.d. 23 februari 
2021) voor de uitgevoerde werken voor de vervanging van de nooddeuren in sporthal De Ring voor een 
bedrag van 20.593,38 euro inclusief btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de projectverantwoordelijke infrastructuur en de financiële 
dienst. 

7. Nooddeuren sporthal De Ring - Proces verbaal van voorlopige oplevering (d.d. 26/02/2021) - 
Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft haar goedkeuring aan het proces verbaal van voorlopige 
oplevering van d.d. 23 februari 2021 voor de uitgevoerde werken voor de vervanging van de nooddeuren in 
sporthal De Ring. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de projectverantwoordelijke infrastructuur en de financiële 
dienst. 
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8. School Klavertje 3 Overbroek: Vervangen rubber valtegels speeltuigen - Wijziging BBC 
besluit CBS/2021/307 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft haar goedkeuring aan de offerte van Rubbermagazijn uit 
Nuenen (NL) voor het leveren van de rubberen valtegels voor een bedrag van 13.403,65 euro inclusief btw, 
op budget "Heraanleg speeltuin/park GBS De Schakel". 
Artikel 2  
Deze beslissing vervangt beslissing CBS/2021/307 van 16 februari 2021.  
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de dienst infrastructuur, dienst Vrije tijd en aan de financiële 
dienst. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen - milieu 

9. Kapmachtiging - Kraaienhorst zn - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kapmachtiging verleend inzake een 
dunningskap (naaldbomen + vellen van dode bomen) en hakhoutkap (zwarte els), een perceel te Brecht, 
Kraaienhorst zn, kadastraal gekend als 4 AFD D 470D. 

omgevingsvergunningen 

10. OMV2021/91 - Omgevingsvergunning - Kraaienhorst ZN (kleigroeves Floren) - Openbaar 
onderzoek 

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

11. OMV2020/469 - Omgevingsvergunning - Cambeenbos laan B 28 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het bouwen van een vrijstaande 
ééngezinswoning met bijgebouw en het rooien van bomen te Cambeenbos laan B 28, 2960 Brecht, 
kadasternummer (afd. 1) sectie M 8 H4 mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
-het bijgebouw dient op 1m uit de achterste perceelsgrens ingeplant te worden. 
-er dienen 6 streekeigen hoogstambomen heraangeplant te worden met plantmaat 16/18 
-het niet-bebouwbare gedeelte moet aangelegd worden met hoogstammig groen (het bestaande moet 
bewaard worden). Het groen moet aangebracht worden langs alle zijden van het perceel, min de 
nodige toegangen. Slechts 10% van de perceelsoppervlakte mag 13 ingenomen worden voor het 
aanleggen van grasperken, speelruimten, tennisvelden en dergelijke. 
  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Dienst Wegen dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap voor Natuur en Bos dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
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WATERTOETS  
1. Richtlijnen en/of regelgevingen 
-Waterwetboek 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
  
2. Maatregelen 
-WATER: 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie 
met benor-certificaat conform de richtlijnen: In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI 
(centraal gebied of collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de 
rioolbeheerder (min. 2.000 l): in dat geval wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) 
over een septische put te leiden, het grijs water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van 10.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (woning: put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-spoelingen 
gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan beregening) met een noodoverloop naar 
een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk 
conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
De hemelwaterafvoer van het bijgebouw dient mee te worden aangesloten op de regenwaterput. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 7,6 m2 en inhoud van 4,750 liter. Deze installatie maakt het insijpelen van 
het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Grachten en beken: In functie van ruiming en onderhoud dient men een ruimte van 1 meter te vrijwaren 
van obstakels en constructies langs grachten, beken of beddingen van niet-geklasseerde waterlopen. De 
gracht dient te allen tijde open gehouden te worden. 
-De overwelving van de baangracht wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de geldende 
gemeentelijke verordening inzake het overwelven van baangrachten en/of conform het advies van de 
Afdeling Wegen en Verkeer, Wegendienst en/of rioolbeheerder Pidpa. 
-Grachten: Eventuele bestaande private afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
-Verharding & ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
materiaalgebruik voor de verhardingen. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen bij voorkeur 
aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag om 
maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken.  
Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van 
toepassing. Enkele voorbeelden materialen waar het water naast of door de verharding de grond in kan: 
°materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
°funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
°praktische tips te raadplegen in de online ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’. 
°opmerking gebruik steenslag: het gebruik van gebroken steenpuin voor bouwkundig bodemgebruik als 
alternatief funderingsmateriaal is toegestaan voor zover gescheiden van de bodem en afgedekt onder de 
voorwaarden van het Vlarebo (zie website ovam). 
-Ophoging: Voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de woning kan in combinatie met afgraving dieper op het 
perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel (deels) 
overstroombare (kruip)kelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water.  
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-NATUUR: Bij het werken aan (oude) constructies, sloopwerken of het kappen van bomen dient men na te 
gaan vóór de werken beginnen of vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang 
komen, dient men contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos. 
-BOUWKUNDIGE ASPECTEN: Duurzaamheid, rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen, 
hernieuwbare energie, duurzame materiaalkeuzes, groendaken, hemelwaterrecuperatie, duurzaam 
waterverbruik en waterveilig wonen worden weloverwogen toegepast bij het project. 
  
-Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
-Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
-De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
Het vellen en ruimen kunnen het hele jaar gebeuren. Er wordt geen schoontijd opgelegd. Wel dient er 
nagegaan te worden tijdens het broedseizoen of er nesten aanwezig zijn.  Dan dient het rooien uitgesteld te 
worden. 
-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. 
 
Milieuvoorwaarden 
De algemene, sectorale en bijzondere milieuvoorwaarden moeten worden nageleefd. 
Bijzondere voorwaarden: 
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. 
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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. 
De bronbemaling wordt verleend voor de duur van de werkzaamheden. 

12. OMV2020/471 - Omgevingsvergunning - Dennenlaan 52 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het bouwen van een tuinhuis 
te Dennenlaan 52, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 65 T13 mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de  
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
 
WATERTOETS 
Watermaatregelen 
-Verharding & ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
materiaalgebruik voor de verhardingen. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen bij voorkeur 
aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag om 
maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken.  
Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van 
toepassing. Enkele voorbeelden materialen waar het water naast of door de verharding de grond in kan: 
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de online ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’. 
-Grachten: Eventuele bestaande private afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
-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. 
-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. 

13. OMV2020/480 - Omgevingsvergunning - Fresialaan 21 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het bouwen van een aanbouw 
te Fresialaan 21, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 34 G2 mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden:  
 
WATERTOETS 
1. Richtlijnen en/of regelgeving: 
-Waterwetboek 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
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-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-
rioleringsbeheer.  
 
2. Watermaatregelen: 
-Verharding & ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
materiaalgebruik voor de verhardingen. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen bij voorkeur 
aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag om 
maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken.  
Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van 
toepassing. Enkele voorbeelden materialen waar het water naast of door de verharding de grond in kan: 
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de online ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’. 
-Waterlopenkaart: De erfdienstbare strook langs geklasseerde waterlopen en publieke grachten voor 
ruimingswerken moet gerespecteerd worden. Dit impliceert het vrijhouden van een zone van 2 meter bij 
publieke grachten (light-statuut - GR 5/05/2015) 
-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. 
-Grachten: Eventuele bestaande private afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
-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”) 
-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. 
-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.  

14. OMV2020/494 - Omgevingsvergunning - P. Verbernelaan 1 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het slopen van een overdekt terras 
en het aanbouwen van een veranda te P. Verbernelaan 1, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie C 
684 T2 mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
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- het tuinhuis rechts achteraan het perceel dient binnen de 3 maanden na het in gebruik nemen van 
de veranda gesloopt te worden.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
 
WATERTOETS 
Watermaatregelen/ 
-Verharding & ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
materiaalgebruik voor de verhardingen. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen bij voorkeur 
aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag om 
maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken.  
Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van 
toepassing. Enkele voorbeelden materialen waar het water naast of door de verharding de grond in kan: 
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de online ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’. 
-Natuur: Bij het werken aan (oude) constructies, sloopwerken of het kappen van bomen dient men na te 
gaan vóór de werken beginnen of vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang 
komen, dient men contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos. 
-Bouwkundige aspecten: Duurzaamheid, rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen, hernieuwbare 
energie, duurzame materiaalkeuzes, groendaken, hemelwaterrecuperatie, duurzaam waterverbruik en 
waterveilig wonen worden weloverwogen toegepast bij het project. 
-Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
-Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
-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. 
-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. 

15. OMV2020/504 - Omgevingsvergunning - Vaartstraat 86 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het verbouwen van een vrijstaande 
eengezinswoning in Vaartstraat 86 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 409 H2 mits voldaan wordt 
aan volgende voorwaarden:  
 



9 

Voorwaarden adviesinstanties 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap Infrastructuur - Wegen en Verkeer dienen 
strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
Het afsluiten van de toegang die directe toegang verleent tot het gewestdomein. Er is een bestaande, veilige 
ontsluiting mogelijk én aanwezig in de gemeenteweg. 
Het perceel dient langs de Vaartstraat volledig fysiek te worden afgeschermd conform onze algemene 
voorwaarden.  
Stedenbouwkundige voorwaarden 
-Bij een ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade en hinder op 
de aanpalende percelen te voorkomen. 
-Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
-De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven.  
-Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
-Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
-Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen 

16. OMV2020/540 - Omgevingsvergunning - Dennenlaan 64 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor slopen van de bestaande constructies 
en bouwen van een nieuwe, vrijstaande eengezinswoning en het kappen van bomen in Dennenlaan 64 te 
Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 65 F22 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 groendienst legt een heraanplant op van 2 streekeigen hoogstambomen met plantmaat 16/18 (dwz een 
stamomtrek van 16 tot 18 cm gemeten op 1 m boven het maaiveld). 
 
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: In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI 
(centraal gebied of collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de 
rioolbeheerder (min. 2.000 l): in dat geval wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) 
over een septische put te leiden, het grijs water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van 7500 l voorzien van nuttig 
hergebruik (woning: put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-spoelingen 
gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan beregening) met een noodoverloop naar 
een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk 
conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 2,16 m2 en inhoud van 1350 liter. Deze installatie maakt het insijpelen van 
het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Grachten: Eventuele bestaande private afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
-Verharding & ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
materiaalgebruik voor de verhardingen. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen bij voorkeur 
aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag om 
maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken.  
Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van 
toepassing. Enkele voorbeelden materialen waar het water naast of door de verharding de grond in kan: 
°materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
°funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
°praktische tips te raadplegen in de online ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’. 
°opmerking gebruik steenslag: het gebruik van gebroken steenpuin voor bouwkundig bodemgebruik als 
alternatief funderingsmateriaal is toegestaan voor zover gescheiden van de bodem en afgedekt onder de 
voorwaarden van het Vlarebo (zie website ovam). 
-Ophoging: Voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de woning kan in combinatie met afgraving dieper op het 
perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel (deels) 
overstroombare (kruip)kelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water.  
-OPPERVLAKTEWATER: Bronbemaling en droogzuiging van bouwputten:  
Indien er voor het uitvoeren van de werken een droogzuiging noodzakelijk is moet deze voldoen aan de 
wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1).  
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 
lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer of via een infiltratiesysteem 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.  
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 ° Het bemalingswater moet maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik aan de omwonenden 
(bv vullen regenwaterputten tot in straal van 200 m, dienstkraantje aanbieden). 
Voorzien van een vat (kubiekemeter-tank) met aftappunt. 
Het aftappunt moet voorzien worden van een A4 geplastificeerd opschrift ‘gratis grondwater – op eigen 
risico’. 
Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht 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). 
 ->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. 
-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 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.  
-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. 
-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. 
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17. OMV2020/465 - Omgevingsvergunning - De Renlaan 12 - Deels goedkeuring, deels weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning voor het overdekt terras achteraan aan 
de aanbouw, het zwembad en het terras achter de woning in De Renlaan 12 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 5) sectie A 143. Het overdekt terras bevindt zicht buiten het vergund geacht volume. 
De niet strikt noodzakelijke verhardingen dienen herleid te worden naar maximaal 5% van de 
perceelsoppervlakte of te voldoen aan het besluit betreffende vrijstelling van vergunning. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor verbouwen van een bestaande aanbouw 
in De Renlaan 12 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 143 N2 mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden:    
Voorwaarden adviesinstanties 
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
En overige stedenbouwkundige voorwaarden 
-Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
-Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
-Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
-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.  

18. OMV2020/408 - Omgevingsvergunning - Brugstraat 148 - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor het bouwen van een 
meergezinswoning met 13 woongelegenheden met ondergrondse parkeergarage, bouwen van een 
bijgebouw en aanleggen van verhardingen in Brugstraat 148 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 
145 Y aan VERHELST VASTGOED BVBA gevestigd te Handelslei 42 te 2960 Brecht. 

19. OMV2018/150  - Omgevingsvergunning - Dorpsstraat 2 - Aktename openbaar onderzoek + 
bevestiging standpunt 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het openbaar onderzoek en bevestigt haar 
eerder ingenomen standpunt bij besluit van 26 maart 2019, zoals ook opgenomen in de beslissing van 
deputatie dd. 13 juni 2019. 
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omgevingsmeldingen 

20. OMV2021/84 - Omgevingsmelding - Schotensteenweg 19A - Aktename melding zorgwonen 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend voor het omvormen van 
een vrijstaande ééngezinswoning tot een zorgwoning op een perceel gelegen te Schotensteenweg 19A, 2960 
Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie N 287 F, (afd. 3) sectie N 287 L en (afd. 3) sectie N 287 G.  
Artikel 2  
De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de 
meldingsakte.  
Artikel 3  
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. 

21. OMV2021/92 - Omgevingsmelding - Kattenhoflaan 70 - Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting 
aangaande het plaatsen van een bronbemaling  gelegen op een perceel gelegen te 2960 Brecht, 
Kattenhoflaan70, kadasternummer (afd. 5) sectie B 195 N2. 
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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22. OMV2021/93 - Omgevingsmelding - Brasschaatbaan 31 - Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
het plaatsen van een propaangastank inrichting gelegen te 2960 Brecht, Brasschaatbaan31, 
kadasternummer (afd. 1) sectie A 74 B.  
Artikel 2  
Er wordt akte genomen voor onbepaalde duur. 
Artikel 3 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd.  
Bijzondere milieuvoorwaarden: 
Gastank:  
M.b.t. de exploitatie van een propaangastank zijn de sectorale milieuvoorwaarden  opgenomen in Afdeling 
5.17.3.3 Vlarem II van toepassing. Hierin wordt verwezen naar het van toepassing zijnde K.B. van 
21.10.1968 betreffende de opslagplaatsen voor vloeibaar gemaakt handelspropaan, handelsbutaan of 
mengsels daarvan in vaste ongekoelde houders. In art. 3 punt 3.2. van voormeld K.B. is bepaald dat de 
minimumafstand in horizontale projectie gemeten, die de propaangastank moet scheiden van elke opening 
van een woonlokaal en van elke opening van een werklokaal dat niet onderworpen is aan het open 
vuurverbod 5 m bedraagt. Tevens dient overeenkomstig voormeld artikel de propaangastank zich te 
bevinden op 3 m afstand van elke openbare weg en van elk naburig eigendom. Overeenkomstig art. 3 punt 
3.2.3. van voormeld KB mag voormelde afstand echter verminderd worden tot 1 m indien een dicht en 
onbrandbaar scherm is aangebracht van tenminste 1,50 m hoog tussen voormelde plaatsen en de 
propaangastank. 

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

23. OMVV2019/3 - Omgevingsvergunningen voor verkavelen - Kanaallaan zn - Afleveren attest 

Besluit 
Artikel 1 
Aan notariaat Vermander & Dewitte, Gemeentepark 17, 2990 Wuustwezel wordt een attest afgeleverd 
waarin het college van burgemeester en schepenen verklaart dat de verkavelaar m.b.t. de verkaveling 
gelegen te Kanaallaan zn kadastraal gekend als (afd. 4) sectie E 21/2 G, waarvoor vergunning verleend 
werd op 04/06/2019 aan C DEN HARTIGH BVBA gevestigd te Prins Boudewijnlaan 142 te 2610 Antwerpen 
met kenmerk omgevingsloket OMV_2018092828 en gemeentelijk dossiernummer OMVV2019/3 aan alle in 
de verkavelingsvergunning opgelegde voorwaarden heeft voldaan en dat de percelen welke van deze 
verkaveling deel uitmaken als bouwgrond mogen verkocht worden. 

omgevingsberoepen 

24. OMV2020/262 - Omgevingsvergunning - Heiken/Prinsstraat ZN - Aktename beslissing 
deputatie beroep 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de weigeringsbeslissing van de Deputatie in 
beroep.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst omgeving. 

mobiliteit 

25. Signalisatievergunningen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor het plaatsen van signalisatie op de 
openbare weg aan: 
- De aanvrager vraagt om van woensdag 3 maart 2021 tot en met vrijdag 3 september 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Bouwatelier NV op volgende plaats(en): te 
Brecht, Brugstraat thv huisnr. 63  – parkeerverbod inzake (mobiele) kraan en materiaalopslag. 
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- De aanvrager vraagt om van maandag 15 maart 2021 tot en met dinsdag 30 maart 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: DK Pools op volgende plaats(en): te 
Brecht, Lijsterbeslaan t.h.v. huisnr. 22: plaatsen van container in de berm en deels op de rijbaan. 
- De aanvrager vraagt om tussen donderdag 4 maart 2021 en vrijdag 12 maart 2021 ( 1 à 2 werkdagen in 
deze periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Pidpa 
Hidrorio op volgende plaats(en): te Brecht, Kapelstraat thv huisnr. 56 – herstellen zuiger en aansluiting  – 
inname halve rijbaan met beurtelings verkeer. 
- De aanvrager vraagt om tussen maandag 22 maart 2021 en vrijdag 26 maart signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: tuinwerken Van Gorp op volgende 
plaats(en): te Brecht, Tilburgbaan t.h.v. huisnr. 29 – afsluiten rijbaan voor plaatsen van hoogtewerker en 
hakselaar voor het snoeien van bomen. 
- De aanvrager vraagt om tussen woensdag 10 maart 2021 en woensdag 24 maart 2021 (1 a 2  werkdag in 
deze periode, afhankelijk van de weersomstandigheden) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit 
te voeren voor rekening van: Pidpa Hidrorio op volgende plaats(en): te Brecht, Bergsebaan t.h.v. 
huisnummer 33 – herstellen van een huisaansluiting - inname halve rijbaan met beurtelings verkeer. 
- De aanvrager vraagt om tussen maandag 8 maart 2021 en vrijdag 26 maart 2021 – (3 werkdagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Fluvius (Integan) 
op volgende plaats(en): te Brecht, Hoeveweg t.h.v. huisnummer 12  –  nutsleidingen – parkeerverbod + 
inname halve rijbaan met beurtelings verkeer. 
- De aanvrager vraagt om tussen woensdag 3 maart 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, Boudewijnstraat 6  – aanleg nutsleidingen, graafwerken – 
inname berm. 
- De aanvrager vraagt om tussen maandag 15 maart 2021 en woensdag 24 maart 2021 (1 à 2 werkdagen in 
deze periode) – aanpassing datum signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor 
rekening van: Pidpa Hidrorio op volgende plaats(en): te Brecht, Van Bavellaan t.h.v. kruispunt met 
Vredelaan – 2 percelen voorzien van DWA-aansluiting  - afsluiten rijbaan met omleiding. 
- De aanvrager vraagt om op maandag 12 april 2021 (enkele uren) signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, 
Kapelweg t.h.v. huisnr. 18 –  afsluiten straat voor verhuiswagen.  
- De aanvrager vraagt om gedurende het ganse jaar 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen 
uit te voeren voor rekening van: Proximus op volgende plaats(en): ganse gemeente Brecht – een 
jaarvergunning signalisatie voor 2021, zoals voorzien in art. 22 van de VVSG-code voor infrastructuur- en 
nutswerken langs gemeentewegen. De vergunning heeft betrekking op volgende werken: 
aansluitingswerken van maximum 2 dagen, herstellingen van storingen, kleine onderhoudswerken met een 
sleufoppervlakte kleiner dan 3m².  
- De aanvrager vraagt om op maandag 8 maart 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, Lessiusstraat 10A: plaatsen van 
verhuiswagen op de rijbaan. 
- De aanvrager vraagt om op maandag 8 maart 2021. signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, Handelslei t.h.v. huisnr 33 – inname 
fiets- en voetpad en deel van de rijbaan voor vrachtwagens inzake beton – parkeerverbod aan de overkant – 
verkeer wordt over parkeerstrook geleid.  
- De aanvrager vraagt om tussen maandag 15 maart 2021 en donderdag 15 april 2021 (enkele dagen in 
deze periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Fluvius op 
volgende plaats(en): te Brecht, Molenstraat – Leerlooiersweg – Laarweg (verschillende locaties)  –
nutsleidingen – werken in de berm/voetpad – inname deel van de rijbaan – verkeerslichten. 
- De aanvrager vraagt om om op zaterdag 20 maart 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen 
uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, Biest  t.h.v. huisnummer 18  – 
parkeerverbod voor verhuiswagen en ladderlift. 
- De aanvrager vraagt om op vrijdag 12 maart 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Sint-Job-in-‘t-Goor, Kerklei thv huisnr. 45 - 
parkeerverbod voor verhuiswagen en inname voetgangersstrook voor ladderlift. 
- De aanvrager vraagt om op zaterdag 20 maart 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Sint-Job-in-‘t-Goor, Kerklei thv huisnr. 41 - 
parkeerverbod voor verhuiswagen en inname voetgangersstrook. 
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lokale economie en landbouw 

26. Afwegingskader niet-agrarisch hergebruik - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de deelname als testgemeente voor het afwegingskader 
niet-agrarisch hergebruik goed volgens de vooropgestelde werkwijze. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Kate Vanderstraeten van de Provincie Antwerpen en de 
dienst omgeving. 

wonen 

27. Bezwaarschrift tegen leegstandsheffing - Dorpsstraat 8 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het bovengenoemde bezwaarschrift ontvankelijk, 
doch ongegrond. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen komt niet terug op de invordering van de leegstandsbelasting, 
kohier met artikelnummer 715010003043.  
Artikel 3 
Afschrift van dit besluit wordt per aangetekende zending bezorgd aan alle zakelijk gerechtigden, hun 
raadsman en de financieel directeur. 

28. Voornemen tot opname leegstaande woningen en gebouwen in het gemeentelijk 
leegstandsregister 

Besluit 
Artikel 1 
Volgende panden worden bij het ontbreken van een ontvankelijk en gegrond verklaard bezwaarschrift vanaf 
18 februari 2021 opgenomen in het gemeentelijk register voor leegstaande woningen en gebouwen: 

gemeentelijk 
dossiernummer       

Straat Huisnummer Datum laatste inschrijving 

LS_2021_1 Anjerslaan 4 16/02/2015 

LS_2021_2 Biest 11 30/01/2017 

LS_2021_4 Cambeenbos laan C 7 19/12/2016 

LS_2021_5 Dennenlaan 49 29/05/2017 

LS_2021_6 Drie Meisjeslaan 3 3/01/2017 

LS_2021_7 Heidelaan 28 7/04/2017 

LS_2021_10 Molenstraat 25 3/07/2017 

LS_2021_12 Schotensteenweg 71 21/03/2013 

LS_2021_13 Schotensteenweg 112 8/03/2016 

LS_2021_14 Van Pulstraat 19 22/06/2018 

LS_2021_15 Van Pulstraat 23 7/02/2017 

LS_2021_16 Vissersdreef 25 6/12/2018 
 

Artikel 2 
Voor voornoemde panden is bij definitieve opname een heffing van leegstand verschuldigd vanaf 18 
augustus 2021. 
Artikel 3 
Op basis van art. 9 kan een zakelijk gerechtigde binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na 
deze van de betekening van het aangetekend schrijven, bij het college van burgemeester en schepenen 
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beroep aantekenen tegen de beslissing tot opname in het leegstandsregister. Het beroep wordt per 
beveiligde zending betekend. 
Het college doet uitspraak over het beroep en betekent zijn beslissing aan de indiener ervan binnen een 
termijn van negentig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het beroepschrift. De uitspraak 
wordt per beveiligde zending betekend. 
Artikel 4            
Afschrift van de beslissing tot opname wordt overgemaakt aan alle zakelijk gerechtigden en de dienst 
grondgebiedszaken. 

29. Voornemen tot opname leegstaande woningen en gebouwen in het gemeentelijk 
leegstandsregister 

Besluit 
Artikel 1 
Volgende panden worden bij het ontbreken van een ontvankelijk en gegrond verklaard bezwaarschrift vanaf 
24 februari 2021 opgenomen in het gemeentelijk register voor leegstaande woningen en gebouwen: 

gemeentelijk dossiernummer straat huisnummer datum laatste inschrijving 

LS_2021_17 Dorpsstraat 70 22/02/2014 

LS_2021_18 Dorpsstraat  53 3/03/2015 

LS_2021_19 Fruithoflaan 6 12/09/2018 

LS_2021_21 Groot Veerle 5 21/04/2015 

LS_2021_22 Heihoefke 25 28/12/2014 

LS_2021_23 Heiken 62 28/02/2017 

LS_2021_25 Hoogstraatsebaan 26 7/09/2018 

LS_2021_26 Hoogstraatsebaan 55 17/06/2018 

LS_2021_29 Molenheiken 95 17/03/2014 

LS_2021_31 Varenstraat 17 17/09/2016 

LS_2021_33 Welkomstraat 64 5/02/2018 
 

Artikel 2 
Voor voornoemde panden is bij definitieve opname een heffing van leegstand verschuldigd vanaf 24 
augustus 2021. 
Artikel 3 
Op basis van art. 9 kan een zakelijk gerechtigde binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na 
deze van de betekening van het aangetekend schrijven, bij het college van burgemeester en schepenen 
beroep aantekenen tegen de beslissing tot opname in het leegstandsregister. Het beroep wordt per 
beveiligde zending betekend. 
Het college doet uitspraak over het beroep en betekent zijn beslissing aan de indiener ervan binnen een 
termijn van negentig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het beroepschrift. De uitspraak 
wordt per beveiligde zending betekend. 
Artikel 4            
Afschrift van de beslissing tot opname wordt overgemaakt aan alle zakelijk gerechtigden en de dienst 
grondgebiedszaken. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

30. Klachtenbehandeling - Rapport februari 2021 

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

31. Verlenging concessie Goorhof 

Besluit 
Artikel 1 
De concessieovereenkomst voor het Goorhof met Yvette Thys en Bart Buelens (BVBA Café 't Goorhof) 
wordt verlengd tot 1 januari 2026. 
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Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt samen ter ondertekening voorgelegd aan Yvette Thys en Bart Buelens 
(namens BVBA Café 't Goorhof). 

32. Aanvullende agenda - Gemeenteraad 11 maart 2021 

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

ICT 

33. Ontwikkeling, implementatie, onderhouden hosting van een e-loket voor het 
gemeentebestuur en OCMW van Brecht - Goedkeuring gunning - 2020/030 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 25 februari 2021, opgesteld 
door de dienst Burgerzaken. 
Artikel 2 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3 
De opdracht “Ontwikkeling, implementatie, onderhouden hosting van een e-loket voor het gemeentebestuur 
en OCMW van Brecht” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste 
prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Van Den Broele, Stationslaan 23 te 8200 Brugge, tegen het nagerekende 
offertebedrag van € 46.065,00 excl. btw of € 55.738,65 incl. 21% btw. 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2020/030. 

personeel 

34. Vacantverklaring van 1 VE contractuele functie van technisch assistent-garagist (D1-3) 

35. Vacantverklaring van 3 VE contractuele functie van technisch assistent-machinist/hovenier 
(D1-3) 

36. Vacantverklaring van 1 VE contractuele functie van technisch assistent-stratenmaker (D1-3) 

37. Opstart aanleg werfreserve voor generieke functie van administratieve medewerker (C1-3) 
voor gemeente en OCMW 

38. Opstart werving 1 VE generieke administratieve medewerker (C1-3) in startbaan 

39. Vaststellen examencommissie voor de selectieprocedure van Teamverantwoordelijke 
financiële dienst (B4-5) 

40. Afsluiting vacature van 0,5 VE administratieve medewerker onthaal (C1-3) zonder kandidaten 

41. Afsluiting vacature van 1 VE administratieve medewerker generiek (C1-3) zonder kandidaten 

42. Afsluiting vacature van 0.5 VE administratieve medewerker duurzaamheid (C1-3) zonder 
kandidaten 

43. Aktename van PV van selectieprocedure voor omgevingsambtenaar (A1a-A3a) 

44. Beëindiging aanstelling statutair personeelslid 
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45. Beëindiging aanstelling gemeentelijk toezichthouder  

46. Aanstelling als waarnemend gemeentelijk toezichthouder 

FINANCIËN 

47. 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 322,77 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 230 226,86 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

48. Aanstellen auditor verzekeringen - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden - 2021/006 

Besluit 
Artikel 1 
De technische beschrijving met nr. 2021/006 en de raming voor de opdracht “Aanstellen auditor 
verzekeringen”, opgesteld door de Dienst Aankoop worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 4.128,10 
excl. btw of € 4.995,00 incl. 21% btw. 
Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van 
beperkte waarde). 
Artikel 3 
Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de Dienst Aankoop. 
Artikel 4 
 de offertes in bijlage maken integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 5 
Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Van 
Dessel insurance brokers tegen het nagerekende offertebedrag van € 4.128,10 excl. btw of € 4.995,00 incl. 
21% btw. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

49. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - G.S. 

burgerlijke stand 

50. Concessie begraafplaatsen  M.K.E.F.E. - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

51. Verdeling gedeeltelijke terugbetaling lidmaatschap vrijetijdsbesteding Brechtse jongeren 
omwille van Corona voor de periode februari 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de betaalopdracht en beslist de 123 
aanvragen uit te betalen conform het reglement. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst vrije tijd en de dienst financiën. 
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sport 

52. Verslag Sportraad van 23 februari 2021 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag en de uitgebrachte adviezen van 
de Sportraad van 23 februari 2021. 

MENS - BIBLIOTHEEK 

53. Verslag beheersorgaan bibliotheek van 19 februari 2021 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de verslag van het beheersorgaan van de 
bibliotheek van 19 februari 2021. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


