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VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 

1. Verslag voorgaande zitting 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 23 maart 2021 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Verbinding Venusstraat - Eyndovensteenweg nakijken: aanvullen met dolomiet. 
- Vaartkant links: twee uitwijkstroken, veel sluikstort, plaatsen van twee vuilbakken.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

3. Planning dienst infrastructuur - Aktename 

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

projecten 

4. Weg- en rioleringswerken: De Vijvers en Nieuw Rommersheide - Verslag 1 
coördinatievergadering nutsmaatschappijen - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van coördinatievergadering 
nutsmaatschappijen nr. 1 (van d.d. 23 maart 2021) voor de weg- en rioleringswerken in De Vijvers en Nieuw 
Rommersheide. 

groendienst 

5. Teruggave waarborg kapvergunning Eikenlei 64 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het advies van de groendienst met betrekking 
tot hogervermelde kapvergunning. 
Aan de financieel directeur van de gemeente wordt de 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. 
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6. Teruggave waarborg kapvergunning Eikenlei 64 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het advies van de groendienst met betrekking 
tot hogervermelde kapvergunning. 
Aan de financieel directeur van de gemeente wordt de 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. 

7. Teruggave waarborg kapvergunning De Gauw 80 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het advies van de groendienst met betrekking 
tot hogervermelde kapvergunning. 
Aan de financieel directeur van de gemeente wordt de 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. 

8. Teruggave waarborg omgevingsvergunning De Gauw 80 (OMV2019-332) 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het advies van de groendienst met betrekking 
tot hogervermelde omgevingsvergunning. 
Aan de financieel directeur van de gemeente wordt de 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. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen 

9. Opdrachtdefinitie auditopdracht "Thema-audit Omgevingsvergunningen bij lokaal bestuur 
Brecht" - Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de auditopdracht "Thema-audit 
Omgevingsvergunningen bij lokaal bestuur Brecht". 

omgevingsvergunningen 

10. OMV2021/43 - Omgevingsvergunning - ter streke Scheve Noordervelden - Openbaar 
onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek.  
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11. OMV2020/438 - Omgevingsvergunning - Prinsstraat zn - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een halfopen 
ééngezinswoning en bijgebouw in Prinsstraat zn te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 874 D mits 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
 -Max 5% van het perceel mag verhard worden met uitzondering van verhardingen voor opritten en 
toegangen tot de woning en garage. Alle verhardingen die niet vallen onder de strikt noodzakelijke 
toegangen mogen slechts 28,4m² omvatten. 
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: 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. 
De hemelwaterafvoer van het bijgebouw dient mee te worden aangesloten op de regenwaterput. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 4,56 m2 en inhoud van 2850 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  
-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’. 
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°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).  
Ingezet moet worden op retourbemaling, d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer of via een infiltratiesysteem.  
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan het laatste alternatief lozing op de openbare 
riolering voor lozingen tot maximaal 10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de 
riolering als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt bekomen.)  
De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken 
Een deel van het water dient voor recuperatie en nuttige toepassing bij de bouwwerkzaamheden op de werf 
gestockeerd te worden.  
Het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik aan de omwonenden. Voor 
elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht afvoer in de riolering 
of beek. Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de milieuwetgeving. De 
exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet). 
-BOUWKUNDIGE ASPECTEN: Duurzaamheid, rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen, 
hernieuwbare energie, duurzame materiaalkeuzes, groendaken, hemelwaterrecuperatie, duurzaam 
waterverbruik en waterveilig wonen worden weloverwogen toegepast bij het project.   
-Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
-Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
-De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
-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. 

12. OMV2020/439 - Omgevingsvergunning - Van De Reydtlaan ZN - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor verleggen van een gracht in Van De 
Reydtlaan ZN te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 79 T2, mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
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Voorwaarden adviesinstanties 
- 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 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 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 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: 
-Hemelwater- en droogteplan: Afstand van 2m van de perceelsgrens te respecteren en rekening houden 
met een toekomstige erfdienstbaarheidszone van 2 meter langsheen de oevers van de beek als 
ontwerpgracht van algemeen belang, als ruimte voor water en zone voor onderhouds- en ruimingswerken 
-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. 
  
 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. 
-Alle mogelijke 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 rechtverkrijgende is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

13. OMV2020/481 - Omgevingsvergunning - Ondernemerslaan 10 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een loods en 
uitbreiding van kantoorruimte in Ondernemerslaan 10 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 808 A aan 
ALOCA BVBA gevestigd te Ondernemerslaan 10 te 2960 Brecht, 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. 
- 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. (zie uitgebracht adviesdocument) 
- 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 
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-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. 
-Hemelwater- en droogteplan Brecht, gemeenteraadsbesluit 11/02/2021 
 
2. Maatregelen 
-WATER: 
-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.  
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:  
• Vrijstelling hemelwaterput.  
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 40,11m2 en inhoud van 25.068,75 l (6x zeno 1,48 ). 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. 
-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 infiltratieverplichtingen 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). 
-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  
- Het niet-bebouwde en niet-verharde gedeelte van de bedrijfskavel dient voorzien te worden van een 
groenaanleg bestaande uit streekeigen beplanting zoals gazon, bodembedekkers en lage heesters 
aangevuld met hoogstammen. Deze groenaanleg dient ten laatste in het eerstvolgende plantseizoen na de 
ingebruikname van de constructies te gebeuren en daarna gehandhaafd te worden. 
-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 
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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 

14. OMV2020/487 - Omgevingsvergunning - Moervenweg zn - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor plaatsing en exploitatie van een 
grondwaterwinning in Moervenweg zn te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie N 184 A aan COVENS LV 
gevestigd te Brasschaatbaan 10 te 2960 Brecht, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:   
Milieuvoorwaarden 
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van Vlarem dienen te worden nageleefd.  
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) 
-Grondwaterwinningen: regels inzake ingebruikname / buitengebruikstelling: 
   Ingebruikneming: Aan de hand van een voorgeschreven meldingsformulier moeten elke ingebruikneming 
of buitendienststelling van een grondwaterwinning gemeld worden aan de Vlaamse Milieumaatschappij, 
Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst, zie http://www.heffingen.be/formulieren.  
   Buitendienststellingen: 
* Wanneer de exploitant een grondwaterwinning of een boorgat of een ander onderdeel hiervan, buiten 
dienst stelt, moet hij de ontsluiting van de watervoerende laag afdekken om verontreiniging of waterverlies te 
voorkomen. De exploitant deelt deze buitengebruikstelling mee aan de afdeling Water van de Vlaamse 
Milieumaatschappij 
* De exploitant is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning of een onderdeel hiervan, op te 
vullen wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. In voorkomend 
geval legt de exploitant het werkplan voor deze opvulling ter goedkeuring voor aan de afdeling Water van de 
Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst. 
-Toekomstige optimalisatie en verduurzaming van de waterhuishouding op het bedrijf door het inzetten op 
hemelwaterrecuperatie voor laagwaardige toepassingen. 
-De winningsput moet uitgerust zijn met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de 
debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform Vlarem II art. 5.53.2.2 en 
5.53.3.1  
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. 

15. OMV2020/508 - Omgevingsvergunning - Welkomstraat 28 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het verbouwen en uitbreiden van 
een woning met garage in de zijtuin te Welkomstraat 28, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie E 132 
X2 en (afd. 4) sectie E 132 Y2 mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
De verbouwingswerken dienen uitgevoerd te worden zonder dat er schade wordt aangericht aan de 
aanpalende woning. 
-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 
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worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
-Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
-Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
-Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
-Overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

16. OMV2020/531 - Omgevingsvergunning - Houtstraat 113 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor verbouwen van een woning. in 
Houtstraat 113 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 286 F mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden:  
Stedenbouwkundige voorwaarden 
Het deel van de verharding opgenomen als vergund geacht nl de verharding tussen woning en loods vanaf 
de rechter perceelsgrens tot ongeveer het verlengde van de linkergevel van de loods is vergund. De 
resterende verharding die niet mee opgenomen is als vergund geacht wordt niet mee opgenomen in deze 
vergunning.  
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 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 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put (indien niet aanwezig): 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.  
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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)  /  (bedrijfsgebouwen; put, 
pomp en aftappunten voor bedrijfstoepassingen, drinkwater voor dieren, 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. 
  
De hemelwaterafvoer van het bijgebouw dient mee te worden aangesloten op de regenwaterput. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 8,584 m2 en inhoud van 5 365 liter. Deze installatie maakt het insijpelen van 
het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
  
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Grachten: Eventuele bestaande private afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
-Verharding & ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
materiaalgebruik voor de verhardingen. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen bij voorkeur 
aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag om 
maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken.  
Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van 
toepassing. Enkele voorbeelden materialen waar het water naast of door de verharding de grond in kan: 
°materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
°funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
°praktische tips te raadplegen in de online ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’. 
°opmerking gebruik steenslag: het gebruik van gebroken steenpuin voor bouwkundig bodemgebruik als 
alternatief funderingsmateriaal is toegestaan voor zover gescheiden van de bodem en afgedekt onder de 
voorwaarden van het Vlarebo (zie website ovam). 
-Ophoging: Voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de woning kan in combinatie met afgraving dieper op het 
perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel (deels) 
overstroombare (kruip)kelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water.  
  
-OPPERVLAKTEWATER: Bronbemaling en droogzuiging van bouwputten:  
Indien er voor het uitvoeren van de werken een droogzuiging noodzakelijk is moet deze voldoen aan de 
wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1).  
De installatie moet voldoen aan de ‘Richtlijnen bemalingen ter bescherming van het milieu 2019’. 
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. 
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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).  
  
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. 

17. OMV2021/20 - Omgevingsvergunning - Cambeenbos laan I 15 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het regulariseren van een bijgebouw en 
verhardingen in Cambeenbos laan I 15 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 10 Y11 mits voldaan 
wordt aan volgende voorwaarden: 
De verhardingen dienen als volgt beperkt te worden: 
-Het pad dat van de oprit naar het verlengde van de linker gevel loopt, mag slechts uitgevoerd worden tot het 
verlengde van de inkom en dient beperkt te worden tot 1m. 
-Het pad dat evenwijdig met de oprit naar de voordeur loopt, dient eveneens beperkt te worden tot 1m. 
-De keerzone links voor de carport mag niet uitgevoerd worden (6m x 4,80m).  
Voorliggend dossier wijzigt enkel het bijgebouw en de verhardingen. Voor het overige blijft de 
voorwaardelijke vergunning omv2018/41 dd 28/5/2018 geldig en dienen de voorwaarden opgenomen in die 
vergunning te worden nageleefd.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
 
WATERTOETS  
1. Richtlijnen en/of regelgeving: 
-Waterwetboek 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
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2. Watermaatregelen/ 
-Verharding & ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
materiaalgebruik voor de verhardingen. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen bij voorkeur 
aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag om 
maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken.  
Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van 
toepassing. Enkele voorbeelden materialen waar het water naast of door de verharding de grond in kan: 
° materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
° funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
° praktische tips te raadplegen in de online ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’.  
  
-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. 
-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. 

18. OMV2021/29 - Omgevingsvergunning - Zandstraat ZN - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een vrijstaande 
ééngezinswoning met bijgebouw en kappen van een boom in Zandstraat ZN te Brecht, kadasternummer 
(afd. 5) sectie B 233 V5, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
  
Voorwaarden adviesinstanties  
- De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies: De kastanjeboom is in slechte staat en kan gerooid worden. De groendienst 
legt een heraanplant op van 1 streekeigen hoogstamboom met plantmaat 16/18. (dwz een stamomtrek van 16 
tot 18 cm gemeten op 1m boven het maaiveld). 
- De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies:  
 
WATERTOETS 
1. Richtlijnen en/of regelgevingen 
-Waterwetboek 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing - hetzij richtlijnen of 
verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en voor het drinkwatercircuit, zie 
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen. 
-Basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa zie www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden-rioleringsbeheer. 
-Hemelwater- en droogteplan Brecht, gemeenteraadsbesluit 11/02/2021 
  
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 
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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. 
De hemelwaterafvoer van het bijgebouw dient mee te worden aangesloten op de regenwaterput. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 2,99 m2 en inhoud van 1.866 liter. Deze installatie maakt het insijpelen van 
het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Grachten: Eventuele bestaande private afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
-Verharding & ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
materiaalgebruik voor de verhardingen. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen bij voorkeur 
aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag om 
maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken.  
Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van 
toepassing. Enkele voorbeelden materialen waar het water naast of door de verharding de grond in kan: 
°materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
°funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
°praktische tips te raadplegen in de online ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’. 
°opmerking gebruik steenslag: het gebruik van gebroken steenpuin voor bouwkundig bodemgebruik als 
alternatief funderingsmateriaal is toegestaan voor zover gescheiden van de bodem en afgedekt onder de 
voorwaarden van het Vlarebo (zie website ovam). 
-Ophoging: Voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de woning kan in combinatie met afgraving dieper op het 
perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel (deels) 
overstroombare (kruip)kelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water.  
-OPPERVLAKTEWATER: Bronbemaling en droogzuiging van bouwputten:  
Indien er voor het uitvoeren van de werken een droogzuiging noodzakelijk is moet deze voldoen aan de 
wetgeving (Vlarem art 5.53.3.1).  
De installatie moet voldoen aan de ‘Richtlijnen bemalingen ter bescherming van het milieu 2019’. 
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). 
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 ->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 
- Heraanplant van 1 streekeigen hoogstamboom met plantmaat 16/18. 
- 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”) 
- 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 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 vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het 
gedrang komen, dient u contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos. 
-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. 

19. OMV2020/515 - Omgevingsvergunning - Brasschaatbaan 7 - Wijzigingsverzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen staat voor bovenstaande aanvraag een wijzigingslus toe in 
toepassing van artikel 30 van het Decreet betreffende de omgevingsvergunningen. 
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20. OMV2021/106 - Omgevingsvergunning - Westmallebaan 43 - Gunstig advies aan deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft gunstig advies voor het plaatsen van een 
hoogspanningscabine bij landbouwbedrijf in Westmallebaan 43, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 2) 
sectie K 312 F aan JANSEN LV gevestigd te Westmallebaan 43 te 2960 Brecht.  
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt voor milieu ingedeelde inrichting verleend voor een termijn die eindigt op 
21/12/2032, zijnde de einddatum van de lopende vergunning. De stedenbouwkundige handelingen worden 
verleend voor onbepaalde duur.  

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

21. OMVV 2020/21 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Fresialaan - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning voor 6 loten voor open bebouwing met 
wegenaanleg in Fresialaan te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 33 L2, (afd. 2) sectie L 33 B3 en 
(afd. 2) sectie L 33 H2. 

omgevingsberoepen 

22. OMV2019/19 - Omgevingsberoepen - Veldstraat 2-6, hoek Wemersweg - Uitspraak arrest Raad 
voor Vergunningenbetwistingen - Vordering tot vernietiging - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de uitspraak van het arrest van de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen d.d. 11 maart 2021 inzake de vernietiging van de beslissing van de deputatie d.d. 
28/11/2019 voor het slopen van gebouwen en het bouwen van een meergezinswoning met 15 
wooneenheden, een handelsruimte en een ondergrondse parkeergarage op het perceel gelegen te 
Veldstraat 2-6, met als kadastrale omschrijving afdeling 3, sectie D, nummers 68184, 681A4 en 681H. 

bouwovertredingen 

23. BM2021/1 - Bouwmisdrijven – Uniondreef 21 – Functiewijziging van een tuinberging naar een 
tiny-house zonder de nodige omgevingsvergunning 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van bouwmisdrijf 2021/1 in het 
vergunningenregister voor de functiewijzing van een tuinberging naar een kleine woning zonder de nodige 
omgevingsvergunning, op het adres Uniondreef 21, 2960 Brecht, gelegen afdeling 5, sectie A 35 A 18. 
Artikel 2 
Het PV met nummer AN.66.LA.001888/2021 maakt deel uit van deze kennisname. 

mobiliteit 

24. 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 om vrijdag 26 maart 2021 tot en met vrijdag 2 april 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, 
Elshoutlaan –t.h.v. huisnummer 7  – parkeerverbod + inname rijbaan voor plaatsen container.   
- De aanvrager om op donderdag 25 maart 2021 en vrijdag 26 maart 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, 
Veldstraat t.h.v. huisnr. 3 : parkeerverbod voor het plaatsen van container. 
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- De aanvrager om tussen donderdag 25 maart 2021 en woensdag 30 juni 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, 
Veldstraat t.h.v. huisnr. 3 : parkeerverbod voor vrachtwagens inzake afbraakwerken. 
- De aanvrager vraagt om tussen maandag 12 april 2021 en vrijdag 16 april 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, Dwarsdreef t.h.v. huisnr. 17  – DWA aansluiten – werken in de berm – 
inname stukje van de rijbaan. 
- De aanvrager vraagt om op woensdag 24 maart 2021  signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit 
te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, Eikenlei 13 –   parkeerverbod voor 
vrachtwagen inzake levering meubels.   
- De aanvrager vraagt om van vrijdag 2 april 2021 tot en met zaterdag 3 april 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, 
Canadalaan thv huisnr. 27 bus 1 – parkeerverbod voor verhuiswagen en ladderlift. 
- De aanvrager vraagt om van vrijdag 26 maart 2021 tot en met maandag 29 maart 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, 
Houtstraat t.h.v. huisnr. 126 – container op de rijbaan + parkeerverbod. 
- De aanvrager vraagt om van vrijdag 9 april 2021 tot en met dinsdag 13 april 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, 
Schotensteenweg t.h.v. huisnr. 245 (dreef naast de woning)  – inname berm voor het plaatsen van 
container. 
- De aanvrager om van maandag 29 maart 2021 tot en met woensdag 31 maart 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Peter Torfs op volgende plaats(en): te 
Brecht, Bevrijdingsstraat t.h.v. huisnummer 56 – inname fietspad en deel van de rijbaan – alternerend 
verkeer door middel van verkeerslichten. 
- De aanvrager vraagt om tussen maandag 29 maart 2021 en vrijdag 2 april 2021  (1 a 2 werkdagen in deze 
periode) – aanpassing datum signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening 
van: Pidpa Hidrorio op volgende plaats(en): te Brecht, Zandschel thv huisnummer 5 – RWA en DWA putje 
plaatsen, koppelen en aansluiten op gemengd riool aan overkant van de weg – afsluiten rijbaan met 
omleiding. 
- De aanvrager vraagt om van donderdag 25 maart 2021 tot en met dinsdag 30 maart 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf 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 van maandag 29 maart 2021 tot en met vrijdag 2 april 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, 
De Gauw t.h.v. huisnr. 11: plaatsen van container in de berm en een stukje op de rijbaan. 
- De aanvrager vraagt om op zaterdag 17 april 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, Vaartstraat thv huisnr 1B  - plaatsen 
van verhuiswagen op de rijbaan. 
- De aanvrager vraagt om van maandag 12 april 2021 tot en met woensdag 14 april 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Pidpa ov op volgende plaats(en): te Brecht, 
Nollekensweg t.h.v. huisnr. 41 – inname fiets- en voetpad + halve rijbaan voor corridor zwakker 
weggebruikers – alternerend verkeer – nutsleidingen op openbaar domein. 

25. Doortocht wielerwedstrijd Scheldeprijs - Hofstraat - Veldstraat – Sint-Lenaartsbaan - 
Koningsstoel - Molenheiken – Eyndovensteenweg (deel) – Kerklei (deel) – Max Wildiersplein 
(deel) op 7 april 2021 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om op woensdag 7 april 2021 van 10.30 uur tot 16.00 
uur parkeer-en stilstandverbod in te voeren aan beide kanten van de rijbaan in de volgende straten: 
-         Hofstraat 
-         Veldstraat 
-         Sint-Lenaartsbaan 
-         Koningsstoel 
-         Molenheiken 
-         Eyndovensteenweg het gedeelte tussen Vaartstraat tot 50m na de Van Pulstraat 
-         Kerklei vanaf de Bethaniënlei tot en met huisnummer 58 
-         Max Wildiersplein vanaf de Brugstraat tot de Kattenhoflaan over de ganse lengte van de binnenbocht 
aan de overkant van de markt. 
-         De maatregel is niet van toepassing voor de dringend opgeroepen hulpdiensten.  
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Artikel 2  
De gemeentelijke diensten zullen instaan voor het plaatsen van de nodige signalisatie minimum 24 uur op 
voorhand.  
Artikel 3 
Onverminderd de toepassing van de straffen voorgeschreven bij artikel 29 van het KB van 16.03.1968 tot 
coördinatie van de wetten betreffende de politie van het wegverkeer worden inbreuken op deze verordening 
bestraft met politiestraffen.  
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie, de organisatoren, de Hoofdgriffier van 
de Politierechtbank en van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen. 

lokale economie en landbouw 

26. vzw Pleckske: jaarverslag 2020 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het jaarverslag 2020, jaarrekening en 
begroting van vzw Pleckske. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de consulent lokale economie. 

wonen 

27. Beroep registratie leegstand - Heidelaan 28 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het beroep tegen de registratie van de leegstaande 
woning aan Heidelaan 28 ontvankelijk en gegrond. De woning wordt niet opgenomen in het gemeentelijk 
leegstandsregister. 
Artikel 2 
De zakelijk gerechtigde doet binnen de 14 dagen na de betekening van deze beslissing een aangifte van de 
woning gelegen te Heidelaan 28 als tweede verblijf en wordt als dusdanig belast. Bij het uitblijven van een 
aangifte zal de belasting ambtshalve ingekohierd worden conform art. 4 van het reglement voor 
inventarisatie en belasting van tweede verblijven. De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 
een bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting. De belastingverhoging wordt gelijktijdig en samen met de 
ambtshalve belasting ingekohierd. 
Artikel 3 
Afschrift van de beslissing wordt overgemaakt aan alle zakelijk gerechtigden en de financieel beheerder van 
de gemeente Brecht. 

28. Beroep registratie leegstand - Molenheiken 95 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het beroep tegen de registratie van de leegstaande 
woning aan Molenheiken 95 ontvankelijk en gegrond. De woning wordt niet opgenomen in het gemeentelijk 
leegstandsregister. 
Artikel 2 
De zakelijk gerechtigde zal zich op de dienst bevolking aanbieden om het busnummer Molenheiken 95A te 
laten schrappen en zich in te schrijven te Molenheiken 95. 
Artikel 3 
Afschrift van de beslissing wordt overgemaakt aan alle zakelijk gerechtigden en de financieel beheerder van 
de gemeente Brecht. 

29. Beroep registratie leegstand - Drie Meisjeslaan 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het beroep tegen de registratie van de leegstaande 
woning aan Drie Meisjeslaan 3 ontvankelijk en gegrond. De ouders van de zakelijk gerechtigde hebben 
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ondertussen een adreswijziging aangevraagd. De woning wordt niet opgenomen in het gemeentelijk 
leegstandsregister. 
Artikel 2 
Afschrift van de beslissing wordt overgemaakt aan alle zakelijk gerechtigden en de financieel beheerder van 
de gemeente Brecht. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

30. Dagorde gemeenteraad d.d. 8 april 2021 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de dagorde van de gemeenteraad d.d. 8 april 
2021. 

31. Klacht agentschap binnenlands bestuur - Sneeuwvrij maken en slecht onderhoud van de 
Vrijwilligersstraat en Korte Nieuwstraat - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de klacht met betrekking tot het sneeuwvrij 
maken en slecht onderhoud van de Vrijwilligersstraat en Korte Nieuwstraat, dd. 25 maart 2021. 
Artikel 2 
Het antwoord moet binnen de 30 dagen digitaal worden verzonden naar het agentschap binnenlands 
bestuur via het digitaal loket. 

personeel 

32. Kennisname van besluiten algemeen directeur - maart 2021 

33. Aktename van PV van selectieprocedure voor teamverantwoordelijke financiële dienst (B4-5) 

34. Aanvaarding/niet aanvaarding van de kandidaturen voor technisch assistent-stratenmaker 
(D1-3) 

35. Aanvaarding/niet aanvaarding van de kandidaturen voor technisch assistent-
machinist/hovenier (D1-3) 

36. Vaststellen examencommissie voor de selectieprocedure van de generieke functie van 
administratieve medewerker (C1-3) 

37. Arbeidsongeval dd. 26 november 2019 - Beslissing genezing 

38. Arbeidsongeval dd. 3 april 2019 - Beslissing genezing 

39. Arbeidsongeval dd. 3 januari 2019 - Beslissing genezing 

FINANCIËN 

40. 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 29 762 ,00 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
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Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitgaven van 2021, zoals vastgelegd in de lijst in 
bijlage, voor een bedrag van 217 463,51 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

41. Aanstelling raadsman - Cambeenboslaan C 42 - Bezwaar leegstandsheffing 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen stelt Meester Joris Geens van GSJ Advocaten aan om de 
belangen van de gemeente Brecht te behartigen en schriftelijk tussen te komen in de procedure bij 
de Rechtbank van Eerste Aanleg (Bolivarplaats 20 bus 1, 2000 Antwerpen) op 30 april 2021 om 09.01 uur, 
omtrent een verzoekschrift ingediend (Rolnr. 21/462/A). 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Meester Joris Geens en aan de financieel directeur. 

42. Budgetverschuivingen AMJP001676-AMJP001679 en AMJP001682-AMJP001683 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de verschuivingen met nummers AMJP001676-
AMJP001679 en AMJP001682-AMJP001683 goed.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken budgethouders en de financiële dienst. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

43. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - A.M. 

44. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - V.R.M. 

45. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - V.B.K. 

burgerlijke stand 

46. Concessie begraafplaatsen  K.A.P.R. - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

erfgoed 

47. Archeologienota ID 18105 – Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester neemt akte van de archeologienota met identificatienummer 18105 en 
onderwerp Vooronderzoek Brecht ter hoogte van de Ringlaan te Brecht. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst erfgoed. 
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jeugd 

48. Verslag jeugdraad van 18 maart 2021 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag en de uitgebrachte adviezen van 
de jeugdraad van 18 maart 2021. 

49. Aanstelling hoofdmonitoren en monitoren voor speelpleinwerking paasvakantie 2021 - 
Aanvulling CBS/2021/548 - Wijziging team 

50. Aanstelling tentverhuurbedrijf voor plaatsing tijdens noodopvang paasvakantie - 
Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht van de tentenverhuurplaatsing tijdens 
noodopvang paasvakantie aan Konings Event Service te geven, voor een bedrag ter waarde van € 2.032,80 
(inclusief btw). 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 

EREDIENSTEN 

51. Kerkraad Sint-Willibrordus - Verslag van kerkraad van 6 juli 2020 – Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van kerkraad Sint-Willibrordus van 
6 juli 2020. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Willibrordus. 

52. Kerkraad Sint-Willibrordus - Verslag van kerkraad van 8 september 2020 – Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van kerkraad Sint-Willibrordus van 
8 september 2020. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Willibrordus. 

53. Kerkraad Sint-Willibrordus - Verslag van kerkraad van 13 oktober 2020 – Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van kerkraad Sint-Willibrordus van 
13 oktober 2020. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Willibrordus. 

54. Kerkraad Sint-Willibrordus - Verslag van kerkraad van 17 februari 2021 – Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van kerkraad Sint-Willibrordus van 
17 februari 2021. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Willibrordus. 
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55. Kerkfabriek H. Man Job - Toewijzing vervanging verwarmingsinstallatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt goed, onder voorbehoud van de goedkeuring van het 
aangepaste meerjarenplan 2020-2025 van Kerkfabriek Heilige Man Job, om de werken te laten uitvoeren 
door Spie Belgium nv – Geel voor een bedrag van € 47 677,90  excl. btw, hetzij € 57 690,26  incl. btw. 
Artikel 2 
Afschrift va dit besluit wordt overgemaakt aan de kerkraad H. Man Job en aan de dienst financiën. 
 

 
Els Eelen Eline Peeters 
Algemeen Directeur wnd. Tweede schepen 
 


