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VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 

1. Verslag voorgaande zitting 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 9 maart 2021 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Via L. Aerts: Graag stavaza dossier "Huppeldepupstraatje" - formele weg met openbaar onderzoek - 
straatje benoemen tot punt waar door gemeente werd gewerkt (waar het smaller wordt) - nakijken of 
het al openbaar domein is, buurtweg,... mee opnemen in besluit. 
- Via L. Aerts: Okra Overbroek wil vanaf april weer gaan petanquen. Zoals de vorige jaren vragen zij aan het 
gemeentebestuur om de twee terreinen naast de oude meisjesschool gebruiksklaar te maken tegen 1 april 
(zie bijlage). CBS: mag opgenomen worden in de planning. De andere petanquebanen van de 
gemeente mogen ook gebruiksklaar gemaakt worden. 
- Via F. Van Looveren: Theobalduskapel: Hoe kunnen we schot in dit dossier brengen? De staat van het 
gebouw wordt er niet beter op met de jaren. CBS: samenstellen projectgroep olv consulent erfgoed + 
projectplan opmaken + agenderen op projectvergadering.  
- Via F. Van Looveren: Troostplekken FERM:  

 Brecht: Vraag of de gemeentelijke schilders een gedicht willen aanbrengen op de muur achter de 
troostplek. CBS: geen ondersteuning vanuit gemeente cfr de eerder gemaakte afspraken 

 Overbroek: De locatie op het terrein van de kerkfabriek blijkt niet ideaal. Er geraakt geen zonlicht op 
deze plaats waardoor de bloembollen zelfs niet willen uitkomen. Vraag van FERM of het college 
akkoord kan gaan dat ze hun troostplek inrichten aan het bestaande bankje thv de doorsteek 
speelterrein/Overbroekstraat. FERM wil de omgeving dan onderhouden (zie foto bijlage). CBS: de 
bloembollen mogen geplaatst worden rond het voorgestelde bankje. Deze locatie wordt 
verder niet onderhouden door de gemeente. Het bord moet achteruit geplaatst worden op 
terrein van de landbouwer. 

- Afgeschraapte bermen Veldstraat - geen aanplantingen voorzien - indien nodig graszaad aanbrengen. 
- Hoekstraat richting Schoordijkweg - betonplaten zouden naar boven steken - Schraapmachine werd 
besteld door TD - zal ingezet worden op deze locatie 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

3. Aankoop van planningssoftware voor gemeente Brecht - Goedkeuring gunning - 2020/032 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 9 maart 2021, opgesteld door 
de dienst Infrastructuur. 
Artikel 2 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3 
De opdracht “Aankoop van planningssoftware voor gemeente Brecht” wordt gegund aan de economisch 
meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde 3P, Verviersstraat 1 - B 
5.1 te 2000 Antwerpen, tegen het nagerekende offertebedrag van € 66.000 excl. btw of € 79.860 incl. 21% 
btw. 
Artikel 4 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2020/032. 
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groendienst 

4. Kapvergunning Drie Meisjeslaan 7 

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

5. Kapvergunning Kattenhoflaan 70 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
3 berken mits heraanplant van 3 streekeigen hoogstambomen van plantmaat 16/18 (16-18 cm stamomtrek 
op borsthoogte). 
De kaptoelating is slechts uitvoerbaar na ontvangst van de waarborg in het kader van de opgelegde 
heraanplant. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 

6. Kapvergunning Gabrielle Petitlaan 27 

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

7. Kapvergunning Heiken 24-26 

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

8. Kapvergunning Campinaweg 21 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
1 Amerikaanse eik zonder heraanplant. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag niet goed voor het rooien 
van 2 zomereiken. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 
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9. Kapvergunning Henri Dunantlei 7 

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

10. Kapvergunning Vondel 14 

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

11. Kapvergunning Heidelaan 14 

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

12. Kapvergunning Van Pulstraat 41 

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

13. Kapvergunning Mieksebaan 130 

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

14. Teruggave waarborg groenscherm Westmallebaan 37 (SV2014-41) 

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

15. Teruggave waarborg stedenbouwkundige vergunning Vreugdelaan 20 lot 3 (SV2017-322) 

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. 

16. Groenonderhoud serviceflats, Welzijnscampus  en DIO-woningen via sociale tewerkstelling 
2021 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 2021/010 

Besluit 
Artikel 1 
Het bestek met nr. 2021/010 en de raming voor de opdracht “Groenonderhoud serviceflats, 
Welzijnscampus  en DIO-woningen via sociale tewerkstelling 2021”, opgesteld door de Groendienst worden 
goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in 
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en 
diensten. De raming bedraagt € 37.190 excl. btw of € 44.999,99 incl. 21% btw. 
Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
Artikel 3 
In toepassing van artikel 15 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is de 
uitvoering van de opdracht beperkt tot het kader van de programma's voor beschermde arbeid. 
Artikel 4 
In toepassing van artikel 15 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten, is de opdracht 
voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van 
kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben. 
Artikel 5 
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking: 
- Aralea, Graaf Reusensdreef 2 te 2930 Brasschaat; 
- Aralea VZW, Gemeentepark 6 te 2930 Brasschaat; 
- ACG VZW, Bosuil 138 te 2100 Antwerpen; 
- A-Kwadraat, Schoorstraat 67 te 2275 Lille; 
- De Troef VZW, Beyntellus 8 te 2360 Oud Turnhout; 
- Entiris VZW, Gaston Geenslaan 92 te 3200 Aarschot; 
- Het Rekreatief, Doornstraat 600 te 2610 Wilrijk; 
- Manus Antwerpen vzw, Mechelsesteenweg 128-136 te 2018 Antwerpen; 
- natuurwerk VZW, Campus Blairon 714 te 2300 Turnhout; 
- Noordheuvel, Miksebaan 266 te 2930 Brasschaat; 
- Weerwerk, Deurnestraat 208 te 2640 Mortsel; 
- Werminval, Winterling 3-7 te 2170 Merksem.  
Artikel 6 
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 13 april 2021 om 10.00 uur. 

17. Groenonderhoud begraafplaatsen te Sint-Job, Overbroek, Brecht en Sint-Lenaarts via sociale 
tewerkstelling 2021 - Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's - 2021/012 

Besluit 
Artikel 1 
De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “Groenonderhoud 
begraafplaatsen te Sint-Job, Overbroek, Brecht en Sint-Lenaarts via sociale tewerkstelling 2021” wordt 
opgestart. 
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Artikel 2 
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking: 
- Aralea, Graaf Reusensdreef 2 te 2930 Brasschaat; 
- Aralea VZW, Gemeentepark 6 te 2930 Brasschaat; 
- ACG VZW, Bosuil 138 te 2100 Antwerpen; 
- A-Kwadraat, Schoorstraat 67 te 2275 Lille; 
- De Troef VZW, Beyntellus 8 te 2360 Oud Turnhout; 
- Entiris VZW, Gaston Geenslaan 92 te 3200 Aarschot; 
- Het Rekreatief, Doornstraat 600 te 2610 Wilrijk; 
- Manus Antwerpen vzw, Mechelsesteenweg 128-136 te 2018 Antwerpen; 
- natuurwerk VZW, Campus Blairon 714 te 2300 Turnhout; 
- Noordheuvel, Miksebaan 266 te 2930 Brasschaat; 
- Weerwerk, Deurnestraat 208 te 2640 Mortsel; 
- Werminval, Winterling 3-7 te 2170 Merksem. 
Artikel 3 
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 7 april 2021 om 10.00 uur. 

18. Lastvoorwaarden voor het algemeen onderhoud bermen en ruimen zwerfvuil via een sociale 
werkplaats 2021 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 2021/009 

Besluit 
Artikel 1 
Het bestek met nr. 2021/009 en de raming voor de opdracht “Lastvoorwaarden voor het algemeen 
onderhoud bermen en ruimen zwerfvuil via een sociale werkplaats 2021”, opgesteld door de Groendienst 
worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, 
leveringen en diensten. De raming bedraagt € 95.000,00 excl. btw of € 114.950,00 incl. 21% btw. 
Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
Artikel 3 
In toepassing van artikel 15 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is de 
uitvoering van de opdracht beperkt tot het kader van de programma's voor beschermde arbeid. 
Artikel 4 
In toepassing van artikel 15 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten, is de opdracht 
voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van 
kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben. 
Artikel 5 
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking: 
- Aralea, Graaf Reusensdreef 2 te 2930 Brasschaat; 
- Aralea VZW, Gemeentepark 6 te 2930 Brasschaat; 
- ACG VZW, Bosuil 138 te 2100 Antwerpen; 
- A-Kwadraat, Schoorstraat 67 te 2275 Lille; 
- De Troef VZW, Beyntellus 8 te 2360 Oud Turnhout; 
- Entiris VZW, Gaston Geenslaan 92 te 3200 Aarschot; 
- Het Rekreatief, Doornstraat 600 te 2610 Wilrijk; 
- Manus Antwerpen vzw, Mechelsesteenweg 128-136 te 2018 Antwerpen; 
- natuurwerk VZW, Campus Blairon 714 te 2300 Turnhout; 
- Noordheuvel, Miksebaan 266 te 2930 Brasschaat; 
- Weerwerk, Deurnestraat 208 te 2640 Mortsel; 
- Werminval, Winterling 3-7 te 2170 Merksem. 
Artikel 6 
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 9 april 2021 om 10.00 uur. 
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wegendienst 

19. Werken nutsleidingen - Toelating/Melding 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de uitvoering van volgende werken: 
- Eurofiber Belgium, Belgicastraat 5, bus 7, Building Fountainplaza 504, 1930 Zaventem voor werken t.h.v. 
Beukenlei 26, 2960 Brecht volgens dossier 19024-177 345069.001.001 op voorwaarde dat de 
vergunningsvoorwaarden van Agentschap Wegen en Verkeer worden nageleefd. 
- Telenet, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen voor werken t.h.v. Tilburgbaan 121, 2960 Brecht volgens 
dossier 25060550. 
- Fluvius, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout voor werken t.h.v. Kapelweg 1, 2960 Brecht volgens 
dossier 15-6568. 

20. Herstelling asfaltverharding Molenstraat - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft haar goedkeuring voor het herstellen van 60m² 
asfaltverharding in de Molenstraat volgens prijsofferte van Adams uit Merksplas voor een bedrag van 3 
182,78 euro inclusief btw. 
Overig gedeelte is ten laste van betrokken aannemers. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan projectverantwoordelijke infrastructuur en de financiële 
dienst. 

gebouwen 

21. Bouw nieuw technisch centrum: Verslag van nazicht biedingen + Plaatsingsprocedure - 
Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen nemen kennis van het verslag van nazicht van de biedingen 
voor “Nieuwbouw technisch centrum Brecht”. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen gaan akkoord om perceel 1 niet te gunnen en over te gaan 
naar een mededingingsprocedure met onderhandeling. 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen gaan akkoord om de percelen 2, 3, 4 en 5 nog niet te gunnen.  
Artikel 4 
Het resultaat van de mededingingsprocedure met onderhandeling voor perceel 1 zal voorgelegd worden op 
een volgend college van burgemeester en schepenen. 

22. Uitbreiding contract schoonmaak sociaal huis 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord het huidige contract voor schoonmaak van 
sociaal huis met Cleaning Professionals uit te breiden met onderhoud van de nieuwe bureaus op de eerste 
verdieping. De kostprijs hiervan bedraagt 178,19 euro per maand, excl. btw. 
Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst infrastructuur en de financiële dienst. 
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RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen - milieu 

23. Monitoring oppervlaktewater 2020 - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de resultaten van de wateronderzoeken 
uitgevoerd in 2020. 

vergunningsregister 

24. VV2010/1- Heiken 79, Heiken ZN, Heiken ZN - Vergunningenregister - Onderzoek vermoeden 
van verval verkavelingsvergunningen - Deels vervallen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat de verkavelingsvergunning die op 25 mei 2010 
verleend werd voor het verkavelen van een perceel gelegen te Brecht Heiken 79 en Heiken zn, kadastraal 
gekend als (afd. 4) sectie A 12 L en (afd. 4) sectie A 12 K vervallen is voor de onbebouwde kavels 2 en 3. 
Voor het bebouwde lot 1 (Heiken 79) is de verkavelingsvergunning niet vervallen 
Artikel 2 
De verkaveling wordt opgenomen in het vergunningenregister als deels vervallen. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de huidige eigenaar van de vervallen loten en aan notariaat 
Nouwkens en Portier. 

omgevingsvergunningen 

25. OMV2021/64 - Omgevingsvergunning - Meidoornlaan 30 - Openbaar onderzoek 

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

26. OMV2020/409 - Omgevingsvergunning - Lochtsebaan 2 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het verbouwen van een zonevreemde 
woning met functiewijziging, herbouwen van zonevreemde bijgebouwen, slopen van enkele bestaande 
constructies, wijzigen van verhardingen en kappen van bomen in Lochtsebaan 2 te Brecht, kadasternummer 
(afd. 2) sectie K 343 B en (afd. 2) sectie K 343 F mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
-De schuur en het bakhuis worden vergund met de functie van woningbijgebouw. 
-De berging in de hoeve dient een berging NIET in functie van de woning te zijn. 
-De werken dienen uitgevoerd te worden conform het beheersplan onroerend erfgoed. 
-Met name het waardevolle eikenhouten gebinte van de schuur dient behouden en gerestaureerd te 
worden en mag niet vervangen worden door industriële spanten. 
-Er wordt een heraanplant opgelegd met 5 streekeigen hoogstambomen. De heraanplant dient te 
gebeuren in overeenstemming met het beheersplan onroerend erfgoed.   
De voorwaarden opgenomen in het advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed dienen strikt nageleefd 
te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Dienst Luchtvaart - FOD Mobiliteit en Vervoer dienen strikt 
nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke dienst Erfgoed dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
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De voorwaarden opgenomen in het advies van de Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
 
WATERTOETS 
  
1. Richtlijnen en/of regelgevingen 
-Waterwetboek 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
  
2. Maatregelen 
-WATER: 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie 
met benor-certificaat conform de richtlijnen: minimaal één septische put van min. 3000 l is verplicht aan te 
leggen in het collectief te optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet hierop 
aangesloten worden.  
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 15.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (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 (bakhuis) 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 20,1 m2 en inhoud van 12.565 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. 
-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 
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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.  
 ° 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.  
  
-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. 
-Het vellen en ruimen kunnen het hele jaar gebeuren. Er wordt geen schoontijd opgelegd. 
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-Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
-Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 
-Overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

27. OMV2020/428 - Omgevingsvergunning - Molenheiken 39 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het slopen en herbouwen van een 
zonevreemde eengezinswoning, wijzigen van overwelvingen en aanleggen van verhardingen in Molenheiken 
39 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie A 47 R mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
-Deze beslissing omvat geen regularisatie van de bestaande bijgebouwen. 
  
Voorwaarden adviesinstanties 
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Dienst Wegen dienen strikt nageleefd te worden en 
maken integraal deel uit van dit advies: 
- Eén overwelving moet in het verlengde van de oprit worden aangelegd. 
- Beide overwelvingen mogen maximaal 5m breed zijn. 
- Er wordt per uitzondering een tweede overwelving voor dit perceel toegestaan op voorwaarde dat er kan 
aangetoond worden dat de extra overwelving enkel gebruikt wordt voor het uitvoeren van 
(landbouw)activiteiten. 
- Links en rechts van elke overwelving moeten kopmuren worden opgetrokken die boven het maaiveld 
uitkomen. 
- De inbuizingen moet Ø400 zijn. 
- Voor de overwelving van baangrachten voor opritten e.d. is de vergunninghouder of zijn rechtsverkrijger te 
allen tijde verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving, de bijhorende kopmuren en 
de inbuizing. 
- De overige bestaande verharding met inbuizingen dient te worden uitgebroken. Na uitvoering van de 
werken mag er in het totaal nog 10 lm (2 x 5 m) aan overwelving overblijven. De herstelde gracht en haar 
oever dient te worden aangelegd naar het evenbeeld van de rest van de gracht die reeds langsheen het 
perceel loopt. 
  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
 
WATERTOETS 
  
1. Richtlijnen en/of regelgevingen 
-Waterwetboek 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
  
2. Maatregelen 
-WATER: 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie 
met benor-certificaat conform de richtlijnen: minimaal één septische put van min. 3000 l is verplicht aan te 



11 

leggen in het collectief te optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet hierop 
aangesloten worden.  
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (woning: put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-spoelingen 
gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan beregening) met een noodoverloop naar 
een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk 
conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 3,4 m2 en inhoud van 2125 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 
Wegendienst en mits toegestane afwijking door het college. 
-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.  
 ° 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’. 
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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.  
  
-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. 
-Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
-Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
-Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
-Overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

28. OMV2020/468 - Omgevingsvergunning - de Catersplein 4 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor bouwen van een woning in de 
Catersplein 4 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 41 Y3 mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
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Stedenbouwkundige voorwaarden 
-Indien de smeerput toch gebruikt wordt voor onderhoud van auto’s dient hiervoor een 
omgevingsdossier ingediend te worden. Het nazicht, het herstellen en het onderhouden van 
motorvoertuigen valt onder de vlaremwetgeving. 
  
Voorwaarden adviesinstanties  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
 
WATERTOETS 
  
1. Richtlijnen en/of regelgevingen 
-Waterwetboek 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
  
2. Maatregelen 
-WATER: 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken.  (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie 
met benor-certificaat conform de richtlijnen: In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI 
(centraal gebied of collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de 
rioolbeheerder (min. 2.000 l): in dat geval wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) 
over een septische put te leiden, het grijs water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (woning: put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-spoelingen 
gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan beregening) met een noodoverloop naar 
een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk 
conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 4,32 m2 en inhoud van 2.700 liter. Deze installatie maakt het insijpelen van 
het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Waterlopenkaart: De erfdienstbare strook langs geklasseerde waterlopen en publieke grachten voor 
ruimingswerken moet gerespecteerd worden. Dit impliceert het vrijhouden van een zone van minimaal 5 
meter vanaf de oeverzone voor waterlopen (wetgeving 28/12/1967) en twee 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. 
-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) 
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°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.  
 ° 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.  
  
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 
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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. 

29. OMV2020/484 - Omgevingsvergunning - Processieweg 35 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor plaatsen van een omheining in 
Processieweg 35 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 904 Y mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
  
Stedenbouwkundige voorwaarden 
-De afsluiting ter hoogte van de rooilijn mag maximaal een hoogte hebben van 0,75m en dit over een 
afstand van minimaal 2m. Dit om de verkeersveiligheid te garanderen bij het afrijden van het perceel. 
- Er dient gebruik gemaakt te worden van een volwaardig esthetisch materiaal als afsluiting. 
  
Voorwaarden adviesinstanties  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
 
WATERTOETS 
  
1. Richtlijnen en/of regelgeving: 
-Waterwetboek 
-GR 5 mei 2015 waterlopen 
  
2. Watermaatregelen/ 
-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. 
-Respecteren erfdienstbaarheidszone 2m vastgelegd bij gemeenteraadsbesluit van 5/05/2015. 
    
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. 
 -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. 

30. OMV2020/499 - Omgevingsvergunning - Ebeslaan zn - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor de wijziging van kleine 
landschapselementen langsheen het kanaal onder de hoogspanningskabels (vellen van bomen, houtkant 
verwijderen en knotten van bomen) in Ebeslaan zn te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 23 A6 mits 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
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-de kap heeft plaats na 1 juli en voor 1 maart - ook tijdens de najaars- of winterkap moet er aandacht zijn 
voor de aanwezigheid van nesten die als winterslaapplaats dienstig zijn, 
-heraanplanting conform het voorstel met diverse streekeigen soorten.  
-Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
-Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
-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. 

31. OMV2020/509 - Omgevingsvergunning - Hensel laan D 5 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor verbouwen van een woning in Hensel 
laan D 5 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 375 E3 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.  
 
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 septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie 
met benor-certificaat conform de richtlijnen: In een reeds gerioleerd gebied verbonden met een RWZI 
(centraal gebied of collectief geoptimaliseerd buitengebied) is een septische put verplicht door de 
rioolbeheerder (min. 2.000 l): in dat geval wordt aangeraden enkel het zwart water (afvoer van de toiletten) 
over een septische put te leiden, het grijs water wordt dan rechtstreeks aangesloten op de riool. 
-Plaatsen van een hemelwaterrecuperatie- en infiltratiesysteem als volgt:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 l voorzien van nuttig 
hergebruik (woning: put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-spoelingen 
gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan beregening) met een noodoverloop naar 
een infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk 
conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 3,92 m2 en inhoud van 2.451 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. 



17 

-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Verharding & ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
materiaalgebruik voor de verhardingen. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen bij voorkeur 
aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag om 
maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken.  
Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van 
toepassing. Enkele voorbeelden materialen waar het water naast of door de verharding de grond in kan: 
°materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
°funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
°praktische tips te raadplegen in de online ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’. 
°opmerking gebruik steenslag: het gebruik van gebroken steenpuin voor bouwkundig bodemgebruik als 
alternatief funderingsmateriaal is toegestaan voor zover gescheiden van de bodem en afgedekt onder de 
voorwaarden van het Vlarebo (zie website ovam). 
-NATUUR: Bij het werken aan (oude) constructies, sloopwerken of het kappen van bomen dient men na te 
gaan vóór de werken beginnen of vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang 
komen, dient men contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos. 
-BOUWKUNDIGE ASPECTEN: Duurzaamheid, rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen, 
hernieuwbare energie, duurzame materiaalkeuzes, groendaken, hemelwaterrecuperatie, duurzaam 
waterverbruik en waterveilig wonen worden weloverwogen toegepast bij het project.  
  
Stedenbouwkundige voorwaarden  
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. 

32. OMV2021/16 - Omgevingsvergunning - Hoogstraatsebaan 136A - Aktename besluit Deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de Deputatie d.d. 
04/03/2021. 
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omgevingsmeldingen 

33. OMV2021/98 - Omgevingsmelding - Hensel laan B 15 - Aktename melding zorgwonen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend voor het omvormen van 
een ééngezinswoning tot een zorgwoning op een perceel gelegen te Hensel laan B 15, 2960 Brecht, 
kadasternummer (afd. 3) sectie D 366 C2.  
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. 

omgevingsberoepen 

34. OMV2020/211 - Omgevingsberoepen - Nieuwstraat 30 - Kennisname verworpen beroep 
aangaande 'geen aktename zorgwoning' - Beslissing van de Raad van 
Vergunningenbetwisting dd. 25 februari 2021 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de beslissing van de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen, dd. 25 februari 2021. 
Artikel 2 
Een afschrift van de beslissing van de Raad van Vergunningenbetwisting wordt mee opgenomen in deze 
aktename.  

35. OMVV2020/19 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Tilburgbaan 32 - Aktename beroep 
en inname standpunt 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het ingediende beroep en maakt het dossier 
over aan de provincie. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen bevestigt naar aanleiding van dit beroep uitdrukkelijk het 
vroeger ingenomen standpunt dat werd gegeven voor de beslissing van 5/1/2021. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provincie en de dienst omgeving.  

integrale veiligheid 

36. Brandveiligheid Cambeenboslaan - Brief bewoners - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de bewonersbrief omtrent brandveiligheid 
Cambeenboslaan. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de dienst infrastructuur om het 
achtergelaten (tuin)gerief op te halen. 
Artikel 3 
Afschrift wordt bezorgd aan de dienst infrastructuur. 
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mobiliteit 

37. Signalisatievergunningen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor het plaatsen van signalisatie op de 
openbare weg aan: 
- De aanvrager vraagt om op vrijdag 19 maart 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, Meidoornlaan thv huisnr. 32B – 
parkeerverbod voor verhuiswagen. 
- De aanvrager vraagt om op vrijdag 26 maart 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, Scherpenbergstraat  t.h.v. huisnummer 
13   – inname berm en halve rijbaan + parkeerverbod voor verhuiswagen. 
- De aanvrager om tussen maandag 8 maart 2021 en vrijdag 2 april 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, Vaartkant Links t.h.v. huisnr 39 – plaats van nutsleidingen – inname berm. 
- 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 Brecht, Venusstraat (tussen Mudaeustraat en 
Molenstraat)  – inname fiets- en voetpad voor het vellen van bomen. 
- De aanvrager vraagt om tussen woensdag 10 maart 2021 en vrijdag 19 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, Oostmalsebaan  t.h.v. huisnr. 47 –  DWA-aansluiting   - inname 
berm. 
- De aanvrager vraagt om op dinsdag 23 maart 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van: Pidpa op volgende plaats(en): te Brecht, Heiken t.h.v. huisnr. 78 – inname fiets- 
en voetpad + halve rijbaan voor corridor fietsers – alternerend verkeerd d.m.v. verkeerslichten – veranderen 
rijrichting met omleiding - nutsleidingen op openbaar domein. 
- De aanvrager vraagt om van dinsdag 23 maart 2021 tot en met woensdag 14 april 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: RenoZen op volgende plaats(en): te 
Brecht, H. Van Bukentoplaan t.h.v. huisnummer 33  –parkeerverbod voor het plaatsen van container.   
- De aanvrager vraagt om tussen woensdag 17 maart 2021 en woensdag 31 maart 2021 (1 a 2 werkdagen 
in deze periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Pidpa 
Hidrorio op volgende plaats(en): te Brecht, Vaartstraat t.h.v. huisnr. 178 – plaatsen van huisaansluitputjes op 
de aanwezige wachtaansluiting in het voetpad – inname halve rijbaan voor corridor fietsers en voetgangers – 
alternerend verkeerd door middel van verkeerslichten.  
- De aanvrager vraagt om van vrijdag 19 maart 2021 tot en met zaterdag 10 april 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, 
Koningin Fabiolalaan t.h.v. huisnr. 13 : parkeerverbod voor het plaatsen van container op de rijbaan. 
- De aanvrager vraagt Om op woensdag 14 april 2021 en donderdag 15 april 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Danny Meiresone op volgende plaats(en): 
te Brecht, Frans De Meyerstraat thv huisnr. 1 – parkeerverbod voor schaarlift.   
- De aanvrager vraagt om op donderdag 15 april 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van: Danny Meiresone op volgende plaats(en): te Brecht, hoek Handelslei/Frans De 
Meyerstraat –  inname voetpad/stoep voor het plaatsen van een schaarlift. 
- De aanvrager vraagt om op woensdag 10 maart 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit 
te voeren voor rekening van: Aspiravi op volgende plaats(en): te Brecht, Oudaenstraat (verschillende 
locaties) –   afsluiten rijbaan met omleiding voor snoeien bomen. 
- De aanvrager vraagt om van: maandag 17 mei 2021 tot en met woensdag 19 mei 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: gemeente Brecht op volgende plaats(en): 
te Brecht, dorpskern onkruid vrij maken – werken en parkeerverbod schuiven dag per dag op: maandag: 
beide kanten van Kerkstraat vanaf begin tot aan café Willem Tell. dinsdag: Dorpsstraat aan de zijde met de 
onpare huisnummers. woensdag: Dorpsstraat aan de zijde met de pare huisnummers tot aan brug 9. 
- De aanvrager vraagt om van maandag 7 juni 2021 tot en met woensdag 9 juni 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: gemeente Brecht op volgende plaats(en): 
te Brecht, dorpskern onkruid vrij maken – werken en parkeerverbod schuiven dag per dag op: maandag: 
beide kanten van Kerkstraat vanaf begin tot aan café Willem Tell. dinsdag: Dorpsstraat aan de zijde met de 
onpare huisnummers. woensdag: Dorpsstraat aan de zijde met de pare huisnummers tot aan brug 9. 
- De aanvrager vraagt om van maandag 28 juni 2021 tot en met woensdag 30 juni 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: gemeente Brecht op volgende plaats(en): 
te Brecht, dorpskern onkruid vrij maken – werken en parkeerverbod schuiven dag per dag op: maandag: 
beide kanten van Kerkstraat vanaf begin tot aan café Willem Tell. dinsdag: Dorpsstraat aan de zijde met de 
onpare huisnummers. woensdag: Dorpsstraat aan de zijde met de pare huisnummers tot aan brug 9. 
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- De aanvrager vraagt om van maandag 27 juli 2021 tot en met woensdag 29 juli 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: gemeente Brecht op volgende plaats(en): 
te Brecht, dorpskern onkruid vrij maken – werken en parkeerverbod schuiven dag per dag op: maandag: 
beide kanten van Kerkstraat vanaf begin tot aan café Willem Tell. dinsdag: Dorpsstraat aan de zijde met de 
onpare huisnummers. woensdag: Dorpsstraat aan de zijde met de pare huisnummers tot aan brug 9. 
- De aanvrager vraagt om van maandag 23 augustus 2021 tot en met woensdag 25 augustus 
2021  signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: gemeente Brecht op 
volgende plaats(en): te Brecht, dorpskern onkruid vrij maken – werken en parkeerverbod schuiven dag per 
dag op: maandag: beide kanten van Kerkstraat vanaf begin tot aan café Willem Tell. dinsdag: Dorpsstraat 
aan de zijde met de onpare huisnummers. woensdag: Dorpsstraat aan de zijde met de pare huisnummers 
tot aan brug 9. 
- De aanvrager vraagt om van maandag 20 september 2021 tot en met woensdag 22 september 
2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: gemeente Brecht op 
volgende plaats(en): te Brecht, dorpskern onkruid vrij maken – werken en parkeerverbod schuiven dag per 
dag op: maandag: beide kanten van Kerkstraat vanaf begin tot aan café Willem Tell. dinsdag: Dorpsstraat 
aan de zijde met de onpare huisnummers. woensdag: Dorpsstraat aan de zijde met de pare huisnummers 
tot aan brug 9. 
- De aanvrager vraagt om van maandag 18 oktober 2021 tot en met woensdag 20 oktober 2021 signalisatie 
aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: gemeente Brecht op volgende 
plaats(en): te Brecht, dorpskern onkruid vrij maken – werken en parkeerverbod schuiven dag per dag op: 
maandag: beide kanten van Kerkstraat vanaf begin tot aan café Willem Tell. dinsdag: Dorpsstraat aan de 
zijde met de onpare huisnummers. woensdag: Dorpsstraat aan de zijde met de pare huisnummers tot aan 
brug 9. 
- De aanvrager vraagt om van woensdag 10 maart 2021 tot en met zaterdag 17 april 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Aspiravi op volgende plaats(en): te Brecht, 
Oudaenstraat (verschillende locaties) –   afsluiten fietspad en  rijbaan, éénrichtingsverkeer met omleiding – 
werken openbaar domein. 
- De aanvrager vraagt om tussen maandag 15 maart 2021 en vrijdag 2 april 2021 (1 dag in deze periode) 
signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Fluvius op volgende 
plaats(en): te Brecht, Vaartkant Rechts t.h.v. huisnr 14 – plaats van nutsleidingen – inname berm. 
- De aanvrager vraagt Om op donderdag 18 maart 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit 
te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, Sint Michielsweg t.h.v. huisnr. 1  – 
parkeerverbod voor verhuiswagen en ladderlift. 
- De aanvrager vraagt om tussen dinsdag 16 maart 2021 en woensdag 24 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, Handelslei t.h.v. huisnr. 27 – herstellen kolkaansluiting – inname 
fiets- en voetpad + parkeerverbod aan de overzijde. 

GIS 

38. Vaststellen noodzaak straatnaamgeving - Koningsstoel - 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 aan de Koningsstoel. 
Het college van burgemeester en schepenen mag straatnaamsuggesties geven en vraagt om voor een 
straatnaam te kiezen met verwijzing naar een vrouw.  
Artikel 2 
Er wordt aan de cultuurraad en geschied- en oudheemkundige kring 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. 
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ORGANISATIE EN PERSONEEL 

personeel 

39. Aanvaarding/niet aanvaarding kandidaten voor de selectieprocedure voor 
teamverantwoordelijke financiële dienst (B4-5) 

40. Akkoord bezwaarschrift opgemaakt door Fiabilis mbt vrijstelling bedrijfsvoorheffing 

41. Arbeidswegongeval dd. 9 februari 2021 - 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 -306,01 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 138 687,34 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst van de nog terug te betalen waarborgen van 
2021, naar aanleiding van afgehandelde kapvergunningen en/of bouwdossiers, goed voor een bedrag van 3 
900 euro. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

43. Retributie op de begraafplaatsen - BDW bv - Oninbaar 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om deze bedragen op oninbaar te zetten in de 
boekhouding. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

44. Budgetverschuivingen AMJP001652 - AMJP001655 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de verschuivingen met nummers AMJP001652 tot en met 
AMJP001655 goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken budgethouders en de financiële dienst. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

45. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - D.S.N. 

46. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - D.B.R.M.P. 

47. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters -V.D.T.J. en S.J.T.W. en V.S.J.. 
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burgerlijke stand 

48. Plaatsing grafsteen O.L. - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

jeugd 

49. Aanstelling poetsfirma Speelpleinwerking Paasvakantie 2021 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft haar goedkeuring aan de prijsofferte van Cleaning 
Professionals uit Brasschaat voor het poetsen van de speelpleinwerking tijdens de Paasvakantie voor een 
dagprijs, exclusief btw, van € 208,00. 

50. Aanstelling hoofdmonitoren en monitoren voor Speelpleinwerking Paasvakantie 2021 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de vernoemde hoofdmonitoren aan te stellen zoals 
voorgesteld door de jeugddienst. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de vernoemde monitoren aan te stellen zoals 
voorgesteld door de jeugddienst.  

sport 

51. Vernieuwing huurovereenkomst turnzaal Maria Middelares 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de huurovereenkomst tussen Maria Middelares en de 
gemeente goed voor het naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur voor 500 euro per maand en 
een termijn van 3 jaar. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


