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VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 

1. Verslag voorgaande zitting 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 16 maart 2021 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Parking vaartlaan: de wegendienst is hier ter plaatse geweest. Veel van de platines zijn beschadigd of 
liggen los (foto van de schade in bijlage). Een heraanleg in dezelfde platines zou niet duurzaam zijn en op 
termijn terug dezelfde problemen opleveren. De wegendienst stelt dan ook voor om, naar het voorbeeld van 
de parking van de kredietbank ernaast (foto in bijlage), de middelste strook aan te leggen in betonklinkers. 
Dit zou langer moeten meegaan dan platines. CBS: ok, mag in de planning opgenomen worden.  
- Via D. De Veuster: Wat betreft de Scheepvaartlaan is er een akkoord met Mieke Goossens. Het dossier 
van deze grondafstand kan voorgelegd worden aan de gemeenteraad van 08/04. Kunnen we het even 
hebben over de volgende stappen (dit geldt ook voor de Eendrachtstraat). CBS: informeren bij een 
raadsman over het verdere verloop van dit dossier en de opmaak van een rooilijnplan. Welke stappen 
moeten er één voor één gezet worden?   
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten.  

projecten 

3. Aanpassing driepartijenovereenkomst - domeinconcessie - Domein De Merel - 
Tennisinfrastructuur 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan de aangepaste 
driepartijenovereenkomst voor De Merel tussen de gemeente Brecht, NV BNP Paribas Fortis en TDM Invest 
BV voor de ontwikkeling van tennisinfrastructuur op het domein De Merel. 
Artikel 2 
De driepartijenovereenkomst zal ondertekend worden door Sven Deckers, burgemeester en Annemie 
Marnef, algemeen directeur. 

groendienst 

4. Kapvergunning Hensellaan b 15 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag niet goed voor het rooien 
van 1 Japanse kerselaar.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 
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5. Maaien grachtkanten PIDPA-grachten 2021 via sociale tewerkstelling - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze - 2021/014 

Besluit 
Artikel 1 
Het bestek met nr. 2021/014 en de raming voor de opdracht “Maaien grachtkanten PIDPA-grachten 2021 via 
sociale tewerkstelling”, 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 
€ 37.190,08 excl. btw of € 45.000,00 incl. 21% btw. 
Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
Artikel 3 
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking:- Aralea, Graaf Reusensdreef 2 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;- Manus Antwerpen vzw, Mechelsesteenweg 128-136 te 2018 Antwerpen;- Entiris VZW, Gaston 
Geenslaan 92 te 3200 Aarschot;- Noordheuvel, Miksebaan 266 te 2930 Brasschaat;- Werminval, Winterling 
3-7 te 2170 Merksem;- Weerwerk, Deurnestraat 208 te 2640 Mortsel;- Het Rekreatief, Doornstraat 600 te 
2610 Wilrijk;- natuurwerk VZW, Campus Blairon 714 te 2300 Turnhout. 
Artikel 4 
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 23 april 2021 om 10.00 uur. 

6. Onkruidbeheersing in dorpskernen te Sint-Lenaarts en Brecht via sociale tewerkstelling 2021 
- Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's - 2021/013 

Besluit 
Artikel 1 
De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “Onkruidbeheersing in 
dorpskernen te Sint-Lenaarts en Brecht via sociale tewerkstelling 2021” wordt opgestart. 
Artikel 2 
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking: 
- Aralea, Graaf Reusensdreef 2 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; 
- Manus Antwerpen vzw, Mechelsesteenweg 128-136 te 2018 Antwerpen; 
- Entiris VZW, Gaston Geenslaan 92 te 3200 Aarschot; 
- Noordheuvel, Miksebaan 266 te 2930 Brasschaat; 
- Werminval, Winterling 3-7 te 2170 Merksem; 
- Weerwerk, Deurnestraat 208 te 2640 Mortsel; 
- Het Rekreatief, Doornstraat 600 te 2610 Wilrijk; 
- natuurwerk VZW, Campus Blairon 714 te 2300 Turnhout. 
Artikel 3 
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 16 april 2021 om 10.00 uur. 

wegendienst 

7. Werken nutsleidingen - Toelating/Melding 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de uitvoering van volgende werken: 
- Telenet, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen voor werken in de Nollekensweg, 2960 Brecht volgens dossier 
25049566. 
- Fluvius, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout voor werken t.h.v. Peter Benoitlaan 3, 2960 Brecht 
volgens dossier 20-07309. 
- Fluvius, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout voor werken t.h.v. Peter Campinaweg 8, 2960 Brecht 
volgens dossier 16-2969. 
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8. Leeuwerk: vervangen betonplaten - Goedkeuring gunning - 2020/031 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 5 maart 2021, opgesteld door 
de ontwerper, Studiebureau Schillebeeckx, Lang Ossegoor 36 te 2390 Malle. 
Artikel 2 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3 
De opdracht “Leeuwerk : vervangen betonplaten” wordt gegund aan de economisch meest voordelige 
regelmatige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde GEBROEDERS SIMONS NV, 
Antwerpsebaan 220 te 2040 Antwerpen 4, tegen het nagerekende offertebedrag van € 318.061,40 excl. btw 
of € 384.854,29 incl. 21% btw. 
Artikel 4 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2020/031. 

gebouwen 

9. Bouw nieuw technisch centrum - Verslag coördinatievergadering DJB-architecten nr. 19 (d.d. 
19 februari 2021) - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van verslag nr. 19 (d.d. 19 februari 2021) van de 
coördinatievergadering over de bouw van het nieuw technisch centrum voor de dienst infrastructuur van de 
gemeente Brecht.  

10. Bouw nieuw technisch centrum - Verslag coördinatievergadering DJB-architecten nr. 20 (d.d. 
2 maart 2021) - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van verslag nr. 20 (d.d. 2 maart 2021) van de 
coördinatievergadering over de bouw van het nieuw technisch centrum voor de dienst infrastructuur van de 
gemeente Brecht.  

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

vergunningsregister 

11. GC2021/11 - Vergunningenregister - Houtstraat 113 - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De loods, de oprit rechts naast de woning en de verharding tussen woning en loods vanaf de rechter 
perceelsgrens tot ongeveer het verlengde van de linkergevel van de loods zoals ze voorkomen op de 
luchtfoto van 1970 gelegen te Houtstraat 113 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 286 F) worden in 
het vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan het Departement Omgeving. 
Artikel 3 
Beroepsmogelijkheden 
De opname of de weigering tot opname van een constructie als « vergund geacht » in het 
vergunningenregister kan worden bestreden met een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, 
overeenkomstig en met inachtneming van de regelen, vermeld in hoofdstuk VIII van titel IV en het decreet 
van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse 
bestuursrechtscolleges. Artikel 14, § 3, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State is van 
overeenkomstige toepassing. 
De beroepen bij de Raad inzake registratiebeslissingen kunnen door de volgende personen worden 
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ingesteld: 
1° de persoon die beschikt over zakelijke of persoonlijke rechten ten aanzien van een constructie die het 
voorwerp uitmaakt van een registratiebeslissing, of die deze constructie feitelijk gebruikt; 
2° elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan 
ondervinden als gevolg van de registratiebeslissing; 
3° procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de 
registratiebeslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve 
werking overeenkomstig de statuten. 
Een bij het dossier betrokken vergunningverlenende bestuursorgaan, dat nagelaten heeft een uitdrukkelijke 
beslissing te nemen in eerste administratieve aanleg, wordt geacht te hebben verzaakt aan zijn recht om 
zich tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen te wenden, behoudens overmacht. 
De beroepen inzake registratiebeslissingen worden ingesteld binnen een vervaltermijn van vijfenveertig 
dagen, die ingaat als volgt: 
1°...; 
2° wat betreft registratiebeslissingen: 
a) hetzij de dag na de betekening, wanneer een dergelijke betekening vereist is; 
b) hetzij de dag na de opname van de constructie in het vergunningenregister, in alle andere gevallen. 
De modaliteiten waaraan een verzoekschrift moet voldoen, worden geregeld in het Decreet van 4 april 2014 
betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse 
bestuursrechtscolleges. 
Contactgegevens van de Raad: 
Raad voor Vergunningsbetwistingen 
Ellips-gebouw 
Koning Albert II – laan 35 bus 81 
1030 Brussel 

omgevingsvergunningen 

12. OMV2021/28 - Omgevingsvergunning - Sint Willebrordusstraat 78 - Openbaar onderzoek 

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

13. OMV2021/39 - Omgevingsvergunning - Sint Jobbaan/Abdijlaan zn - Openbaar onderzoek 

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

14. OMV2021/53 - Omgevingsvergunning - Venusstraat 30 -  Openbaar onderzoek 

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

15. OMV2021/60 - Omgevingsvergunning - Pijlstraat 10 en ZN - Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek. 
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16. OMV2021/70 - Omgevingsvergunning - Lijsterbeslaan 16 - Openbaar onderzoek 

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

17. OMV2021/72 - Omgevingsvergunning - Hoekstraat 13 - Openbaar onderzoek 

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

18. OMV2020/451 - Omgevingsvergunning - Ringlaan 17-23 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor wijziging unit 1 (opsplitsing van een 
handelsruimte in 2 delen) in Ringlaan 17-23 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 783 M en (afd. 3) 
sectie D 783 B2 aan RE-HOLD NV gevestigd te Beukenlei 22/1 te 2960 Brecht en aanvrager mits voldaan 
wordt aan volgende voorwaarden:  
- In gebouw C mogen geen kleinhandelsactiviteiten plaatsvinden. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Brandweer dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap Infrastructuur - Wegen en Verkeer dienen 
strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Inter dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal 
deel uit van dit advies:  
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Dienst lokale economie en landbouw dienen strikt 
nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies: het handelsgeheel gunstig geadviseerd, op 
voorwaarde dat in gebouw C geen kleinhandelsactiviteiten plaatsvinden.  
- 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: de watermaatregelen 
opgelegd bij de basisvergunning blijven integraal van kracht (OMV2018/181 cbs 19/11/2018) 
- Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be 

19. OMV2020/507 - Omgevingsvergunning - Hoge Meerheuvel 7 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor afbreken en plaatsen van een veranda 
in Hoge Meerheuvel 7 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 47 T4 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. 
-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. 



6 

-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. 

20. OMV2020/513 - Omgevingsvergunning - Oostmalsebaan 10-16 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor bouwen van 
bedrijfsverzamelgebouwen in Oostmalsebaan 10-16 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 342 Z, (afd. 
4) sectie D 342 T, (afd. 4) sectie D 342 H, (afd. 4) sectie D 342 M, (afd. 4) sectie D 346 D, (afd. 4) sectie D 
348 C, (afd. 4) sectie D 352 G en (afd. 4) sectie D 353 X2 aan IMMO MARE NV met als contactadres 
Vaartkant Rechts 9 te 2960 Brecht en aanvrager mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
Voorwaarden adviesinstanties  
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Brandweer dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. Zie advies en vorwaarden 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies: Bolacacia’s zijn géén volwaardige hoogstambomen en zijn derhalve niet 
toegestaan. Voorstel om de bolacacia’s te vervangen door Acer Campestre Elsrijk oftewel veldesdoorn. Dit is 
‘groen van bij ons’ en stelt weinig eisen aan bodem, groeit zowel in de zon als halfschaduw. Verdraagt zeer 
goed hitte, niet onbelangrijk deze tijden en is bovendien goed bestand tegen uitlaatgassen. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke dienst Erfgoed dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Dienst lokale economie en landbouw dienen strikt 
nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies:  
Gezien de ligging van de site, is het niet aangewezen retailzaken of toonzalen in de units te vestigen. Onder 
retail verstaan we het leveren van fysieke goederen en/of diensten voor persoonlijk gebruik aan de consument. 
Vestiging van retailzaken of toonzalen wordt niet toegestaan. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Pidpa Riolering dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van De Vlaamse Waterweg dienen strikt nageleefd te worden en 
maken integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap Onroerend Erfgoed dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies:  
 
WATERTOETS 
1. Richtlijnen en/of regelgevingen 
-Waterwetboek 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be. 
-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. 
-Hemelwater- en droogteplan Brecht, gemeenteraadsbesluit 11/02/2021 
 
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 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 
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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 hemelwaterputten van samen 145.000 l voorzien van 
nuttig hergebruik (bedrijfsgebouwen; put, pomp en aftappunten voor bedrijfstoepassingen, dienstkraan voor 
kuiswater, wc-spoelingen gelijkvloers, buitenkraantje etc) met een noodoverloop naar een 
infiltratievoorziening. Deze installatie maakt het gebruik van het opgevangen regenwater mogelijk conform 
de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Totaal HW 145.000 l als volgt:  
blok A 1x 10.000 l voor 1 unit en technische ruimte  
blok B 50.000 l hetzij 10x 5.000 l voor 10 units  
blok C 50.000 l hetzij 10x 5.000 l voor 10 units  
blok D 35.000 l hetzij 7x 5.000 l voor 7 units  
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone een minimale 
wandoppervlakte van 431,20 m2 en inhoud van 269.500 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.  
-Maatregel tegen mogelijke waterverontreiniging:  
• Plaatsen kws-afscheider (olie- en slibafscheider) en zandopvangput : het potentieel verontreinigd 
(hemel)water afkomstig van de parking of bedrijfsverharding mag slechts geloosd worden na aangepaste 
voorbehandeling. 
-Ontwikkelingsvoorwaarden in "effectief overstromingsgevoelig gebied": 
Naleving richtlijnen  terug te vinden de brochure 'overstromingsveilig bouwen en wonen':  
Bij ophoging voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de gebouwen 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.  
Adaptief bouwen / voorzorgsmaatregelen ifv waterschade: 
 - het vloerpeil van de gebouwen moet voldoende hoog liggen om overstromingsveilig te zijn (binnenpas 
+30cm boven het straatniveau / gekend overstromingspeil) 
 - er mag geen ruimte voor water verloren gaan, noch in oppervlakte, noch in volume.  
 - de groenzones gelegen in het overstromingsgevoelig gebied moeten overstroombaar gehouden worden  
-OPPERVLAKTEWATER: Bronbemaling en droogzuiging van bouwputten:  
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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’. 
Voldaan moet worden aan het Hemelwater- en droogteplan Brecht, gemeenteraadsbesluit 11/02/2021. 
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.  
  
Stedenbouwkundige voorwaarden  
- Uitsluiting van functies detailhandel en toonzalen. Kantoren worden slechts beperkt toegelaten. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
- Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige (aanwezig in dossier cfr. VLAREMA: Artikel 4.3.3.). 
De aanbevelingen en adviezen van dit SOP worden geacht nageleefd te worden, en opgevolgd te worden 
door de deskundige 
meer info:  
https://www.ovam.be/selectief-slopen-sloopopvolging   
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https://www.ovam.be/asbest-en-sloop 
https://www.vlaanderen.be/sloopopvolgingsplan  
-Alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
-De maatregelen in de archeologienota met referentienummer ID 15326 moeten uitgevoerd worden 
overeenkomstig het programma geformuleerd in die archeologienota, inclusief de opgelegde voorwaarden, 
en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 
- Groenaanplantingen: De voorziene bolacacia’s dienen vervangen te worden door een volwaardigere, 
inlandse boomsoort, bv.veldesdoorn. Min. plantmaat bomen: 16/18. De groenaanplantingen dienen 
aangeplant te worden het eerstvolgende plantseizoen na het beëindigen van de in de omgevingsvergunning 
behandelde werken. De houder van de vergunning dient een borg van 3 euro/m² groenscherm dat dient 
aangeplant te worden te stellen (cfr. gegevens op inplantingsplan nieuwe situatie: groen: 386m² dus een 
borgsom groenscherm van 1158 euro. De waarborg wordt terugbetaald na twee jaar, waarvan de termijn 
ingaat op het ogenblik dat de (her)aanplant aan het bestuur aangemeld is en wanneer na controle blijkt dat 
de (her)aanplant zorgvuldig is uitgevoerd. De opgelegde (her)aanplanting dient uitgevoerd worden het eerst 
volgende plantseizoen na het beëindigen van de in de stedenbouwkundige vergunning behandelde werken 
en binnen de geldigheidstermijn van de afgeleverde stedenbouwkundige vergunning. Indien de opgelegde 
(her)aanplant van het groenscherm niet werd uitgevoerd binnen deze termijn, wordt de aanvrager 
aangetekend in gebreke gesteld om de heraanplant alsnog binnen het eerstvolgende plantseizoen volgend 
op het aangetekend schrijven uit te voeren. Indien de opgelegde heraanplant niet binnen deze periode wordt 
uitgevoerd, dan wordt er een proces-verbaal opgesteld en de waarborg ingehouden.  
- Alle eventueel vrijblijvende geveldelen en wachtgevels dienen kwalitatief afgewerkt te worden in duurzaam 
en esthetisch verantwoord materiaalgebruik (geen onafgewerkte situaties zoals snelbouwsteen, isolatie, ...) 
-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.  
-Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be 
  
Milieuvoorwaarden 
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van Vlarem dienen te worden nageleefd 
A. Algemeen 
B. Sectoraal  
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen worden teruggevonden in Vlarem II. Deze zijn 
evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest 
actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst 
van Vlarem II is te raadplegen op de Vlaamse Navigator Milieuwetgeving van LNE, via onderstaande link: 
https://navigator.emis.vito.be.  
C. Bijzondere voorwaarde(n): /  
 
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. 

21. OMV2021/2 - Omgevingsvergunning - ter streke Kloosterveld - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor wijziging kleine landschapselementen: 
vellen van hoogstambomen in bomenrij ter streke Kloosterveld te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 1 
L13 mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
Voorwaarden adviesinstanties 
De voorwaarden opgenomen in de gemeentelijke natuurtoets dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies: 
- De kap plaats heeft 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, 
- De bestaande bomenrij dient hersteld te worden met diverse streekeigen hoogstammige soorten. 
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De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
- De groendienst legt een heraanplant op van 16 wilde kastanje hoogstambomen, aesculus hippocastanum, 
met plantmaat 16/18, ter vervollediging van de bomenrij. 
Het is aan te raden om ook de wortels van de gerooide bomen te frezen en niet enkel de boom te 
verwijderen. Op deze manier heeft de heraanplant meer kans op succes. 
Het is eveneens aan te raden om de resterende snippers te verwijderen uit te bodem alvorens over te gaan 
tot te heraanplant. Doet men dit niet is dit nefast voor de nieuwe bomen.  
Stedenbouwkundige voorwaarden 
-Er mag niet geveld of geruimd worden tijdens de standaard schoontijd van 1 april tot en met 30 juni. 
- Algemeen Soortenbesluit:  Alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen zijn beschermd 
in het Vlaamse Gewest op basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. De bescherming heeft onder meer 
betrekking op de nesten van de vogels en de rustplaatsen van de vleermuizen (artikel 14 van het 
Soortenbesluit). Bij het uitvoeren van werken in de periode van 1 maart tot 1 juli moet men er zich – vóór 
men overgaat tot de uitvoering van de werken – van vergewissen dat geen nesten van beschermde 
vogelsoorten beschadigd, weggenomen of vernield worden. Bij het werken aan (oude) constructies of het 
kappen van bomen dient men na te gaan vóór de werken beginnen of er vleermuizen aanwezig zijn. Als 
nesten of rustplaatsen in het gedrang komen dient de aanvrager contact op te nemen met het Agentschap 
voor Natuur en Bos via het algemeen e-mailadres van AVES 
- 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. 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 

22. OMV2021/9 - Omgevingsvergunning - Hogebaan 50A - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het aanleggen van een zwembad 
te Hogebaan 50A, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 22 P 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. 
-Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
-De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
-Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
-Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
-Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
-Overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 
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omgevingsmeldingen 

23. OMV2021/104 - Omgevingsmelding - Eikenlei 83B - Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
plaatsen van een bronbemaling inrichting gelegen te 2960 Brecht, Eikenlei83B, kadasternummer (afd. 5) 
sectie A 13 A3.  
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. 

24. OMV2021/105 - Omgevingsmelding - Spechtendreef 26 - Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
plaatsen van een bronbemaling inrichting gelegen te 2960 Brecht, Spechtendreef 26, kadasternummer (afd. 
1) sectie M 28 E6  
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. 
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Ingezet moet worden op retourbemaling. d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
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. 

25. OMV2021/107 - Omgevingsmelding - Vogelkerslaan 80 - 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 in functie van een zwembad gelegen te 2960 Brecht, 
Vogelkerslaan 80, kadasternummer (afd. 1) sectie M 51 V4.  
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.  
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In woongebieden worden bij voorkeur uitsluitend geluidsarme pompen gebruikt. 

26. OMV2021/113 - Omgevingsmelding - Gloriantdreef 5 - 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 bij een particuliere woning inrichting gelegen te 2960 Brecht, 
Gloriantdreef5, kadasternummer (afd. 1) sectie A 329 L7 
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 3.3. 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 2,5 m bedraagt. 

27. OMV2021/115 - Omgevingsmelding - Baan op Sas II 67 - Aktename melding 
stedenbouwkundige handelingen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend voor het aanbouwen van 
een tweede garage op een perceel gelegen te Baan op Sas 2 67, 2960 Brecht  met kadasternummer 11332 L 
67 C 04.  
Artikel 2 
De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de 
meldingsakte. 

stedenbouwkundige attesten 

28. SA2020/28 - Stedenbouwkundige attesten - Abdijlaan 31 - Ongunstig 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een ongunstig stedenbouwkundig attest afgeleverd voor het omvormen van een boerderij tot 
woning met zorgwoningen en vakantiewoningen, verbouwings- aanpassings- en eventueel herbouwwerken, 
plaatsen van een tent/slow cabin/ pippowagen of andere mobiele eenheid en aanpassen van de niet 
bebouwde ruimte in Abdijlaan 31 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie K 268 W aan aanvrager. 

29. SA2021/4 - Stedenbouwkundige attesten - Hogebaan ZN - Positief 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een positief stedenbouwkundig attest voor bevestiging als bouwgrond voor een vrijstaande 
eengezinswoning in Hogebaan zn te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 58 Y, mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden: 
Voorwaarden watertoets 
-Hemelwaterverordening. De watertoets met bepaling van de watermaatregelen zal worden opgemaakt bij 
de omgevingsaanvraag en de beoordeling van de bouwplannen. Alleszins zal nadruk gelegd worden op 
ruimte voor water, recuperatie en infiltratie van hemelwater en richtlijnen inzake waterveilig bouwen. 
-Milieubeoordeling bouwkundige aspecten 
°Ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt. 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. 
°Verdroging: Bij droogzuiging van bouwputten mag het onttrekken van grondwater geen groenschade 



14 

veroorzaken. Als er een beek is moet het opgepompte water daarin geloosd worden. 
°Duurzaamheid: Rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen, duurzame materiaalkeuzes, 
hemelwaterrecuperatie, duurzaam waterverbruik, overstromingsveilig wonen ed moeten weloverwogen 
toegepast worden bij het project. 
-In de definitieve aanvraag moet rekening gehouden worden met volgende richtlijnen en/of regelgevingen: 
°Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
°Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
°Richtlijnen overstromingsveilig bouwen en wonen, zie www.integraalwaterbeleid.be 
°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 
 
Stedenbouwkundige voorwaarden 
- De algemene richtlijnen voor vrijstaande eengezinswoningen dienen gevolgd te worden 
- Max 5% van het perceel mag verhard worden met uitzondering van verhardingen voor strikt noodzakelijke 
verhardingen, zoals oprit en toegang tot de woning. 
- Verhardingen dienen zoveel mogelijk uitgevoerd te worden in waterdoorlatende materialen met een 
waterdoorlatende fundering. Bij het gebruik van niet waterdoorlatende materialen dient het hemelwater dat 
op deze verharding valt af te vloeien naar een aanpalende groenstrook op eigen terrein. 
- Grasdals worden gezien als waterdoorlatende verharding en niet als groene ruimte. 
- De maximale kroonlijsthoogte bedraagt 6 meter. In functie van de steeds strenger wordende isolatienormen 
kunnen er afwijkingen worden toegestaan in functie van de maximaal toegelaten kroonlijsthoogte, uit het 
aanvraagdossier met naar voor komen dat de eventuele afwijking kadert in de EPB regelgeving (isolatie) 
- Dakvorm vrij binnen het maximaal toegelaten gabariet (max. kroonlijsthoogte bedraagt 11 meter) 
- Duurzaam en esthetisch verantwoord materiaalgebruik, geen onafgewerkte situaties zoals snelbouwsteen.  
De aanvraag dient te voldoen aan de gemeentelijke parkeerverordening. parkeren_en_fietsenstallingen.pdf 
(brecht.be) 

bouwovertredingen 

30. Bouwmisdrijf - Bekrachtiging stakingsbevel - Oudaenstraat zn, 3-C-254F en 254B - 
Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de bekrachtigingsbeslissing van de 
gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur betreffende het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf op een perceel 
gelegen Oudaenstraat zn, kadastraal gekend onder Afd. 3, sectie C nummers 254F en 254B. 
Artikel 2 
De bekrachtigingsbeslissing wordt toegevoegd aan het vergunningenregister. 

mobiliteit 

31. 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 dinsdag 16 maart 2021 tot en met zaterdag 20 maart 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Snoeys op volgende plaats(en): te Brecht, 
Voetbooglaan t.h.v. huisnr.: 16 – parkeerverbod + inname halve rijbaan voor het plaatsen van container. 
- 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, Eikenlei 74 – inname voet- en fietspad 
-  parkeerverbod voor het plaatsen van ladderlift. 
- De aanvrager vraagt om tussen maandag 15 maart 2021 en vrijdag 16/4/2021 (1 dag in deze periode) 
signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Fluvius op volgende 
plaats(en): te Brecht, Vondel t.h.v. huisnr 16 – aanleggen uitbreiding gasnet  – inname berm. 
- De aanvrager vraagt om van donderdag 25 maart 2021 tot en met vrijdag 9 april 2021 (1 werkweek in deze 
periode signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Dakwerken 
Costermans op volgende plaats(en): te Brecht, Sint Michielskerk  – inname voetpad voor dakwerken. 

https://www.brecht.be/sites/default/files/grondgebiedszaken/Milieu/parkeren_en_fietsenstallingen.pdf
https://www.brecht.be/sites/default/files/grondgebiedszaken/Milieu/parkeren_en_fietsenstallingen.pdf
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- De aanvrager vraagt om van woensdag 17 maart 2021 tot en met woensdag 24 maart 2021 signalisatie 
aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te 
Brecht, Gemeenteplaats t.h.v. huisnr 32 – parkeerverbod voor plaatsen van container. 
- De aanvrager vraagt om van donderdag 18 maart 2021 tot en met maandag 22 maart 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Lymar op volgende plaats(en): te Brecht, 
Leopoldstraat t.h.v. huisnr. 19 : inname stoep en halve rijbaan gedeeltelijk voor plaatsen van container. 
- De aanvrager vraagt om op zaterdag 27 maart 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, Gemeenteplaats t.h.v. huisnr 20 – 
parkeerverbod voor plaatsen van verhuiswagen en ladderlift. 
- De aanvrager vraagt om tussen maandag 22 maart 2021 en vrijdag 23 april 2021 (3 werkdagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Pidpa – uitvoeren 
van grondmechanische proeven: plaatsen peilbuis en  infiltratieproeven op volgende plaats(en): te Brecht, 
Chopinlaan 11, Bachlaan 2, Nieuw Rommersheide 1H + 2E, Haydnlaan 3, Nieuw Rommersheide 5 – inname 
rijbaan met omleiding. 
- De aanvrager vraagt om tussen maandag 22 maart 2021 en vrijdag 23 april 2021 (3 werkdagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Pidpa – uitvoeren 
van grondmechanische proeven: plaatsen peilbuis en  infiltratieproeven op volgende plaats(en): te Brecht, 
Mendelssohnlaan 33   - inname deel van de rijbaan – beurtelings verkeer. 
- De aanvrager vraagt om tussen maandag 26 april  2021 en vrijdag 28 mei 2021 (3 werkdagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Pidpa – uitvoeren 
van grondmechanische proeven: plaatsen peilbuis en  infiltratieproeven op volgende plaats(en): te Brecht, 
Chopinlaan 11, Bachlaan 2, Nieuw Rommersheide 1H + 2E, Haydnlaan 3, Nieuw Rommersheide 5 – inname 
rijbaan met omleiding. 
- De aanvrager vraagt om tussen maandag 26 april  2021 en vrijdag 28 mei 2021 (3 werkdagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Pidpa – uitvoeren 
van grondmechanische proeven: plaatsen peilbuis en  infiltratieproeven op volgende plaats(en): te Brecht, 
Mendelssohnlaan 33   - inname deel van de rijbaan – beurtelings verkeer. 
- De aanvrager vraagt om tussen donderdag 18 maart 2021 en woensdag 23 maart 2021 (enkele dagen in 
deze periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Eurofiber op 
volgende plaats(en): te Brecht, Beukenlei t.h.v. huisnr. 26 : glasvezelkabel in bestrating - inname halve 
rijbaan gedeeltelijk met wegversmalling. 
- De aanvrager vraagt om tussen maandag 19 april 2021 en woensdag 28 april 2021 (enkele dagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Pidpa op 
volgende plaats(en): te Brecht, Hoogstraatsebaan / Kloosterstraat (verschillende locaties) – boringen – 
inname halve rijbaan – alternerend verkeer. 
- De aanvrager vraagt om tussen donderdag 18 maart 2021 en vrijdag 26 maart 2021 (enkele dagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Pidpa op 
volgende plaats(en): te Brecht, Hoogstraatsebaan / Kloosterstraat (verschillende locaties) – boringen – 
inname halve rijbaan – alternerend verkeer. 
- De aanvrager vraagt om op woensdag 24 maart 2021 en maandag 29 maart 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, 
Brugstraat t.h.v. huisnr.  60 – parkeerverbod voor het plaatsen van vrachtwagen voor levering meubels. 
- De aanvrager vraagt om tussen maandag 15 maart 2021 en dinsdag 30 april 2021 (verlenging datum – 1 
werkdag 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. 

GIS 

32. Adreswijziging (hernummering) - Eikenlei 45A - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen besluit om in het kader van een logische en duidelijke 
nummering over te gaan tot volgende adreswijziging: 
De woning met het adres Eikenlei 45A, kadasterperceel 5de afdeling, sectie A, nr. 117Y, krijgt de adressen 
Eikenlei 45A/GV1 en Eikenlei 45A/1V1. 
De woning met het adres Eikenlei 45A/GV, kadasterperceel 5de afdeling, sectie A, nr. 117Y , krijg het adres 
Eikenlei 45A/GV2. 
De woning met het adres Eikenlei 45A/1V, kadasterperceel 5de afdeling, sectie A, nr. 117Y, krijgt het adres 
Eikenlei 45A/1V2. 
Deze beslissing gaat in vanaf 1 mei 2021. 
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ORGANISATIE EN PERSONEEL 

personeel 

33. Aktename van PV van selectieprocedure van consulent jeugd (B1-3) en aanleg werfreserve 

34. Vacantverklaring van 1 VE contractuele functie van consulent jeugd (B1-3) 

35. Aanstelling contractueel consulent jeugd (B1-3) vanuit de werfreserve 

36. Vacantverklaring van 1 VE contractuele functie van consulent cultuur (B1-3) 

37. Opstart aanleg werfreserve voor contractuele functie van consulent omgeving (ruimtelijke 
ordening) (B1-3) 

38. Arbeidswegongeval dd. 28 februari 2020 - Beslissing genezing 

FINANCIËN 

39. 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 93 637,50 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 609 397,95 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

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

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om een creditnota op te maken ten gunste van Rolathel 
bvba. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

41. Aanpassing kohier van de gemeentebelasting op ongeadresseerd drukwerk en gelijkgestelde 
producten van week 17 tem week 29 van aanslagjaar 2020 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om een creditnota op te maken ten gunste van Rolathel 
bvba. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

42. Ambtshalve ontheffing aanslagjaar 2018 ongeschikt- en/of onbewoonbaarheid woningen - 
Veldstraat 3 001V 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist tot een ambtshalve ontheffing van 500 euro van het 
kohierartikel 715840002943 (uitvoerbaar verklaard op 24/12/2018) en tot terugbetaling van dit bedrag aan de 
zakelijk gerechtigde. 
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43. Onderzoek besparingspotentieel btw bouw nieuw gemeentehuis - Goedkeuring gunning 

Besluit 
Artikel 1 
De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “Onderzoek naar het 
besparingspotentieel in verband met btw bij de bouw van een nieuw gemeentehuis in Brecht” wordt gegund 
aan GD&A Advocaten, Antwerpsesteenweg 16-18, 2800 Mechelen, tegen een uurtarief van 115 euro excl 
btw per uur. 
Artikel 2 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget onder de budgetcode 6144000 011901. 

44. Aanstelling raadsman - Onteigeningen Kloosterstraat - Gerechtelijke fase 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen stelt advocaat Patrick Van der Straten aan om de belangen 
van de gemeente Brecht te behartigen in de gerechtelijke fase voor de onteigeningen voor de aanleg van de 
fietspad in de Kloosterstraat.  Het ereloon bedraagt 120 euro/uur, exclusief btw, exclusief 
secretariaatskosten. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Meester Patrick Vanderstraten, Igean en aan de 
financieel directeur. 

45. Budgetverschuivingen AMJP001662 - AMJP001667 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de verschuivingen met nummers AMJP001662 tot en met 
AMJP001667 goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken budgethouders en de financiële dienst. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

46. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - H.A. 

burgerlijke stand 

47. Concessie begraafplaatsen  M.M.B.J. - Besluit 

48. Concessie begraafplaatsen  F.J.J.M. - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

49. UiTPas - Stand van zaken - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de stand van zaken van UiTPas. 

cultuur 

50. Verslag cultuurraad van 15 maart 2021 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van de cultuurraad van 15 maart 
2021. 
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Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de cultuurdienst. 

jeugd 

51. Alternatieve invulling Buitenspeeldag - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorstel goed om met de alternatieve invulling van de 
Buitenspeeldag aan de slag te gaan. 

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL 

52. Ongediertebestrijding in de gemeentelijke basisscholen De Schakel en Klavertje Drie - 
Goedkeuring verlenging contract 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de verlenging met jaar goed van het jaarcontract 
10107494 voor de muizenbestrijding in de scholen De Schakel en Klavertje Drie goed voor een bedrag van 2 
034,00 euro, excl. 21% btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de school, de milieudienst, de dienst gebouwen en de 
financiële dienst. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


