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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 13 april 2021 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Via D. De Veuster: Bij regelmaat klachten i.v.m. overdreven snelheid in de Moeshofstraat en De Renlaan. 
Zijn we momenteel in de mogelijkheid om metingen uit te voeren? CBS: vraag aan expert mobiliteit om 
metingen uit te voeren in deze straten + stand van zaken doorgeven in verband met aankoop van 
snelheidsinformatiebord. Is dit klaar voor bestelling? 
- Overlagingswerken Kampweg - wildspiegels - erover waken dat deze spiegels na de werken teruggezet 
worden. De gemeente kocht deze aan en werden geplaatst door lokale wildbeheerseenheid. Afstemmen met 
gemeente Wuustwezel. Vermoedelijk moeten er ook nog bijkomen. Best dat deze wildspiegels op voorhand 
worden weggenomen. 
- Handelslei - nieuwbouw - betonpomp stond half op straat - gevaarlijke toestand voor voetgangers en 
fietsers - dringende vraag aan expert mobiliteit om ter plaatse te gaan   
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

groendienst 

3. Kapvergunning Ebeslaan 29 

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

4. Kapvergunning Poedeldreef 13 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
1 eik, 12 sparren en 1 krulwilg mits heraanplant van 8 streekeigen hoogstambomen van plantmaat 16/18 
(16-18 cm stamomtrek op borsthoogte). 
De kaptoelating is slechts uitvoerbaar na ontvangst van de waarborg in het kader van de opgelegde 
heraanplant. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst van College van Burgemeester en Schepenen van dinsdag 20 april 2021 
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5. Kapvergunning Kabouterlaan 17 

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

6. Kapvergunning Mieksebaan 154 

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

7. Kapvergunning Rommersheide F7 

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

8. Curatieve bestrijding eikenprocessierupsen op privé-domein - project IGEAN 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om niet in te stappen in het project van IGEAN. 
Gelet op de lijst met aannemers van de provincie Antwerpen is het voor de burgers mogelijk om de 
aannemer(s) zelf rechtstreeks te contacteren en acht het college van burgemeester en schepenen het niet 
nodig om in te stappen in het project. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de dienst groen en leefomgeving en aan IGEAN, 
Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem. 

wegendienst 

9. Werken nutsleidingen - Toelating/Melding 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de uitvoering van volgende werken: 
- Klaas Adriaenssens voor het uitvoeren van herstellingswerken aan een afvoerleiding en verplaatsen van 
toezichtputje te P. Verbernelaan 1, 2960 Brecht in opdracht van de eigenaar volgens ref. mail d.d. 
13/4/2021. 

10. Weg- en rioleringswerken sociaal woonproject "Molenstraat" - Verslag werfvergadering nr. 32 
d.d. (d.d. 13 april 2021) - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van werfvergadering nr. 32 
van Groep Infrabo N.V. van 13 april 2021 m.b.t. de weg- en rioleringswerken voor het aanleggen van de 
publieke ruimte voor het sociaal woonproject "Molenstraat". 
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gebouwen 

11. Vernieuwen elektrische installatie + brandalarm in FERM kinderopvang - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze - 2021/015 

Besluit 
Artikel 1 
Het bestek met nr. 2021/015 en de raming voor de opdracht “Vernieuwen elektrische installatie + brandalarm 
in FERM kinderopvang”, opgesteld door de Patrimonium (wegendienst en dienst gebouwen) - Infrastructuur 
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 € 49.265,00 excl. btw of € 59.610,65 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: 
- OP SECURITY, Handelslei 31 te 2960 Sint-Job-in’t-Goor; 
- Danny De Bruyn, Lessiusstraat 43 te 2960 Brecht; 
- Van Den Broeck NV, Bredabaan 47-49 te 2990 Wuustwezel; 
- DEJONGH ELECTRICS, Industriezone bosduin, Kwade weide 8 te 2920 Kalmthout; 
- Van Bavel Elektriciteit, Sint- Lenaartseweg 131 te 2990 Wuustwezel; 
- Beckers Kevin, Schotensteenweg 35 te 2960 Brecht; 
- ELEKTRICITEITSWERKEN VOCHTEN NV, Ringlaan 11B Unit 2 te 2960  Brecht. 
Artikel 4 
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 14 mei 2021 om 10.00 uur. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen 

12. Aanvraag afwijking verplichting medewerking van een architect - Mieksebaan 181 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft het advies tot inwilliging van de aanvraag aan de 
provinciegouverneur van Antwerpen, waarin machtiging wordt verleend voor het opmaken van het plan en 
de controle op de werken, voor de regularisatie van een woning, het slopen van bestaande constructie en 
het optrekken van kroonlijsthoogte en nokhoogte om een extra verdieping te creëren, gelegen te 
Mieksebaan 181, 1ste afdeling, sectie M 2S4. 

omgevingsvergunningen 

13. OMV2021/122 - Omgevingsvergunning - Moskoeylaan 32A - Openbaar onderzoek 

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

14. OMV2020/479 - Omgevingsvergunning - Condordreef 18 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor bouwen van een woning in Condordreef 
18 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie A 329 W7 en (afd. 1) sectie A 329 E14 mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden:  
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Stedenbouwkundige voorwaarden 
De niet strikt noodzakelijke verhardingen mogen maximaal 40,94m² bedragen. 
 
Voorwaarden adviesinstanties  
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: 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:  
• Aanleggen operationeel recuperatiesysteem met een hemelwaterput van min. 5.000 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. 
• 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 2,11 m2 en inhoud van 1319,25 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’. 
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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.  
  
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. 
-alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
-De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
-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.  

15. OMV2020/516 - Omgevingsvergunning - Abdijlaan zn - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor grondwaterwinning in Abdijlaan zn te 
Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie K 75 B mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
Milieuvoorwaarden  
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van Vlarem dienen te worden nageleefd  
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 
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* 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. 

16. OMV2020/517 - Omgevingsvergunning - Laboureur zn - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor grondwaterwinning in Laboureur zn te 
Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie B 235 F mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:   
Milieuvoorwaarden  
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van Vlarem dienen te worden nageleefd.  
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. 

17. OMV2020/518 - Omgevingsvergunning - Kraaienhorst zn - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor grondwaterwinning in Kraaienhorst zn te 
Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 476 T mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
  
Milieuvoorwaarden  
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van Vlarem dienen te worden nageleefd 
  
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 
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* 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. 

18. OMV2021/41 - Omgevingsvergunning - Grensstraat 4 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor slopen van een loods in Grensstraat 4 te 
Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie C 197 E aan ART, DESIGN & CRAFT CVBA gevestigd te 
Bevrijdingsstraat 42 te 2960 Brecht 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.  
  
Stedenbouwkundige voorwaarden  
En overige stedenbouwkundige voorwaarden 
-Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
-Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
-alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
-Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
-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. OMV2021/59 - Omgevingsvergunning - Van Bavellaan 14 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor bouwen van een vrijstaande 
eengezinswoning met een bijgebouw, overwelven van de baangracht, aanleggen van een vijver en 
verhardingen en kappen van bomen in Van Bavellaan 14 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 67 
C13 mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
-De hoogte van het tuinhuis dient beperkt te worden tot 3m ten opzichte van het maaiveld. 
-Er wordt een heraanplant van 4 streekeigen hoogstambomen opgelegd. 
-Het niet-bebouwbare gedeelte van het perceel moet aangelegd worden met hoogstammig groen (het 
bestaande moet zo veel mogelijk bewaard worden). Het groen moet aangebracht worden langs alle zijden 
van het perceel, min de nodige toegangen. Slechts 10% van de perceelsoppervlakte mag ingenomen 
worden voor het aanleggen van grasperken, speelruimten, tennisvelden en dergelijke. 
-De niet-strikt noodzakelijke verhardingen dienen beperkt te worden tot 60,3m². 
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De voorwaarden opgenomen in het advies van de Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Wegendienst 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: 
-Plaatsen toezichtputjes nabij de aansluiting op riolering of gracht. Er dient afzonderlijk voor afvalwater en 
desgevallend (*) hemelwater een controleputje voorzien te worden om toezicht en staalname mogelijk te 
maken. (*Sedert 1/1/2014 wordt bij nieuwbouw of herbouwprojecten het hemelwater bij voorkeur niet meer 
aangesloten worden op de riolering maar op een lokaal infiltratiesysteem conform de richtlijnen bij de nieuwe 
Hemelwaterverordening.) 
-Plaatsen van een septische put: verplichte voorzuivering via een individuele voorbehandelingsinstallatie met 
benor-certificaat conform de richtlijnen: minimaal één septische put van min. 3000 l is verplicht aan te leggen 
in het collectief te optimaliseren buitengebied. Alle afvalwater (zowel zwart als grijs) moet hierop aangesloten 
worden.  
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 / 10.000 l voorzien 
van nuttig hergebruik (woning: put, pomp en aftappunten voor huishoudelijke toepassingen: minimaal wc-
spoelingen gelijkvloers, dienstkraan voor kuiswater/wasmachine, buitenkraan beregening) / 
(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 7263,50 m2 en inhoud van 11,62 liter. Deze installatie maakt het insijpelen 
van het opgevangen hemelwater in de grond mogelijk conform de Vlaamse Hemelwaterverordening. 
Bij bouwkavels met ruimte voor water primeert een infiltratiezone door middel van wadi, gracht, greppel, 
vijvertje of dergelijke boven een ondergronds ingebouwd systeem zoals een infiltratieput -of krat. 
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Grachten en beken: In functie van ruiming en onderhoud dient men een ruimte van 1 meter te vrijwaren van 
obstakels en constructies langs grachten, beken of beddingen van niet-geklasseerde waterlopen. De gracht 
dient te allen tijde open gehouden te worden. 
-De overwelving van de baangracht wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de geldende 
gemeentelijke verordening inzake het overwelven van baangrachten en/of conform het advies van de 
Afdeling Wegen en Verkeer, Wegendienst en/of rioolbeheerder Pidpa. 
-Grachten: Eventuele bestaande private afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
-Verharding & ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
materiaalgebruik voor de verhardingen. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen bij voorkeur 
aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag om 
maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken.  
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Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van 
toepassing. Enkele voorbeelden materialen waar het water naast of door de verharding de grond in kan: 
°materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
°funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
°praktische tips te raadplegen in de online ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’. 
°opmerking gebruik steenslag: het gebruik van gebroken steenpuin voor bouwkundig bodemgebruik als 
alternatief funderingsmateriaal is toegestaan voor zover gescheiden van de bodem en afgedekt onder de 
voorwaarden van het Vlarebo (zie website ovam). 
-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. 
-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 vellen en ruimen kunnen het hele jaar gebeuren. Er wordt geen schoontijd opgelegd. 
-Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
-Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
-Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
-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. 

20. OMV2021/91 - Omgevingsvergunning - Kraaienhorst ZN -  Advies aan deputatie: 
voorwaardelijk gunstig 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft voorwaardelijk gunstig advies voor het opmerkelijk 
wijzigen van het reliëf van het terrein (opvullen kleigroeves) en wijzigen van de infrastructuur in Kraaienhorst 
ZN te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie D 473 M, (afd. 4) sectie D 473 N, (afd. 4) sectie D 473 V, (afd. 
4) sectie D 473 W, (afd. 4) sectie D 473 X en (afd. 4) sectie D 474/2 aan Floren en Cie NV gevestigd te 
Vaartkant Rechts 4 te 2960 Brecht, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
  
Stedenbouwkundige voorwaarden  
- Zoals beschreven in de verantwoordingsnota dient de ontsluiting van de groeves te gebeuren langs N133 
via de Paaltjesdreef en de aangetakte werfweg. Aan -of afrijroute langs Groot Veerle dient te allen tijde 
vermeden te worden. 
- De vrachtwagens kunnen bij het afrijden slijk bij hebben. De gewestwegen N153 (Oostmalsebaan - Sint-
Lenaartsebaan) en N133 (Groot Veerle - Brechtsesteenweg) moeten op tijd geveegd worden om glad 
wegdek te voorkomen. 
- niet exploiteren/vullen tijdens paaiperiode (mogelijke aanwezigheid fauna) 
- toezicht op aanvoer grond code 211 (grond alle gebruik) 
- verbod op uitrijden tijdens zon- en feestdagen (mbt overlast) 
- Op vlak van mobiliteit(simpact) dienen de nodige maatregelen genomen te worden om de 
verkeersveiligheid (met bijzondere aandacht voor fietsverkeer en met oog op het nabijgelegen fietsnetwerk) 
te garanderen. 



10 

En overige stedenbouwkundige voorwaarden 
-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. 

21. OMV2020/459 - Omgevingsvergunning - Westmallebaan 71 en 71Z - Advies aan deputatie 
n.a.v. lus: voorwaardelijk gunstig 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft gunstig advies voor de gewijzigde 
omgevingsvergunningsaanvraag voor rundveebedrijf: verandering door wijziging en uitbreiding, het bouwen 
van een bedrijfswoning en een loods, het aanleggen van een sleufsilo en verhardingen, het inbuizen en 
overwelven van een baangracht, aanleg wadi  in Westmallebaan 71 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 2) 
sectie H 290 R, (afd. 2) sectie H 290 V, (afd. 2) sectie H 291 C en (afd. 2) sectie H 291 B aan BEYERS 
EDDY LV, gevestigd te Westmallebaan 71 te 2960 Brecht, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- De zoon dient mee vennoot te zijn van het bedrijf 
- De woning kan niet afgesplitst worden van het bedrijf. 
  
Voorwaarden adviesinstanties 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Dienst Wegen dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies: 
Betreffende de overwelving van de baangracht en de daarbij horende inbuizing 
Er dient rekening gehouden te worden met volgende voorwaarden: 
- De overwelving moet in het verlengde van de oprit worden aangelegd. 
- De overwelving mag maximaal 5m breed zijn. 
- Er is maximaal één overwelving per perceel toegestaan. 
- Links en rechts van de overwelving moeten kopmuren worden opgetrokken die boven het maaiveld 
uitkomen. 
- De inbuizing moet Ø400 zijn. 
- Voor de overwelving van baangrachten voor opritten e.d. is de vergunninghouder of zijn rechtsverkrijger te 
allen tijde verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving, de bijhorende kopmuren en 
de inbuizing. 
 
Stedenbouwkundige voorwaarden 
- Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
-Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
-De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven.  
-Een groenscherm zoals aangegeven in het erfbeplantingsplan bij de aanvraag dient aangeplant te worden 
het eerstvolgende plantseizoen na het beëindigen van de in de stedenbouwkundige vergunning behandelde 
werken. De houder van de vergunning dient een borg van 3 euro/m² groenscherm dat dient aangeplant te 
worden te stellen. De waarborg wordt terugbetaald na twee jaar, waarvan de termijn ingaat op het ogenblik 
dat de (her)aanplant aan het bestuur aangemeld is en wanneer na controle blijkt dat de (her)aanplant 
zorgvuldig is uitgevoerd. De opgelegde (her)aanplanting dient uitgevoerd worden het eerst volgende 
plantseizoen na het beëindigen van de in de stedenbouwkundige vergunning behandelde werken en binnen 
de geldigheidstermijn van de afgeleverde stedenbouwkundige vergunning. Indien de opgelegde 
(her)aanplant van het groenscherm niet werd uitgevoerd binnen deze termijn, wordt de aanvrager 
aangetekend in gebreke gesteld om de heraanplant 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 
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-Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
-Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
-Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
-overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde verantwoordelijk 
voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe overwelvingen is een 
stedenbouwkundige vergunning vereist. 
  
Milieuvoorwaarden  
De algemene 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 voorwaarden 
-plaatsen IBA bij de woning  
-plaatsen kws-afscheider bij de loods  
-toepassing watermaatregaelen met aandacht voor:  
°Optimalisatie en verduurzaming van de waterhuishouding op het bedrijf door het inzetten op 
hemelwaterrecuperatie voor laagwaardige toepassingen.  
°Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige 
toepassingen.nkleding bedrijf met streekeigen groen  

22. OMV2018/150  - Omgevingsvergunning - Dorpsstraat 2 - Aktename besluit Deputatie 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie d.d. 25/03/2021. 

23. OMV2020/475 - Omgevingsvergunning - Luyckstraat 2A - Beslissing deputatie: weigering - 
Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het besluit van de deputatie d.d. 18 maart 
2021. 

omgevingsmeldingen 

24. OMV2021/116 - Omgevingsmelding van overdracht - Overbroekstraat zn - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de overdracht van 
een exploitatie van een varkensbedrijf, inrichting gelegen te Overbroekstraat zn, 2960 Brecht, 
kadasternummer (afd. 3) sectie B 105 R en (afd. 3) sectie B 105 E, aan VAN LOOVEREN LV gevestigd te 
Overbroekstraat 23/A te 2960 Brecht.  
Artikel 2 
Er wordt akte genomen voor een termijn tot 25/11/2033, zijnde de einddatum van de lopende vergunning. 
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25. OMV2021/153 - Omgevingsmelding - Henxbroek 14 - 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 propaangastank inrichting gelegen te 2960 Brecht, Henxbroek 14, kadasternummer (afd. 
4) sectie B 83 Y en (afd. 4) sectie B 83 X. 
Artikel 2  
Er wordt akte genomen voor onbepaalde duur. 
Artikel 3 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd.  
Bijzondere milieuvoorwaarden: 
Gastank:  
M.b.t. de exploitatie van een propaangastank zijn de sectorale milieuvoorwaarden  opgenomen in Afdeling 
5.17.3.3 Vlarem II van toepassing. Hierin wordt verwezen naar het van toepassing zijnde K.B. van 
21.10.1968 betreffende de opslagplaatsen voor vloeibaar gemaakt handelspropaan, handelsbutaan of 
mengsels daarvan in vaste ongekoelde houders. In art. 3 punt 3.2. van voormeld K.B. is bepaald dat de 
minimumafstand in horizontale projectie gemeten, die de propaangastank moet scheiden van elke opening 
van een woonlokaal en van elke opening van een werklokaal dat niet onderworpen is aan het open 
vuurverbod 5 m bedraagt. Tevens dient overeenkomstig voormeld artikel de propaangastank zich te 
bevinden op 3 m afstand van elke openbare weg en van elk naburig eigendom. Overeenkomstig art. 3 punt 
3.2.3. van voormeld KB mag voormelde afstand echter verminderd worden tot 1 m indien een dicht en 
onbrandbaar scherm is aangebracht van tenminste 1,50 m hoog tussen voormelde plaatsen en de 
propaangastank.  

26. OMV2021/156 - Omgevingsmelding - A. Desmedtlaan 13 - Aktename melding 
stedenbouwkundige handelingen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend voor plaatsen van een 
luifel voor een perceel gelegen te A. Desmedtlaan 13 2960 Brecht te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie 
D 48 N.  
Artikel 2 
De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de 
meldingsakte. 

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

27. OMVV2020/22 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Eendrachtslaan 37 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden voor 2 loten voor open bebouwing in Eendrachtslaan 37 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie 
M 65 F13 en (afd. 1) sectie M 65 E13 mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
 
Volgende wijzigingen worden aangebracht aan de ingediende verkavelingsvoorschriften in functie van de 
goede ruimtelijke ordening: 
- Eventuele complementaire functies mogen de draagkracht van de omgeving niet overschrijden. 
- Het bestaande bomenbestand dient zoveel mogelijk behouden worden. 
- De zone voor bijgebouwen dient te worden geschrapt.  
- Het perceel moet worden aangelegd met hoogstammig groen en slechts 10% van de perceelsoppervlakte 
mag ingenomen worden voor het aanleggen van grasperken, speelruimten, tennisvelden en dergelijke.   
- Carports dienen eveneens inbegrepen te zijn binnen de maximale oppervlakte van 250m². 
  
Tevens worden volgende voorwaarden opgelegd: 
- Lot 3 dient kosteloos te worden overgedragen aan de gemeente, conform de beslissing van de 
gemeenteraad d.d.11/02/2021; 
- De voorwaarden met betrekking tot de watertoets maken integraal deel uit van de verkavelingsvergunning 
en aan de verkaveling gehechte bouwvoorschriften. 
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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 Pidpa drinkwater dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Eandis System Operator dienen strikt nageleefd te worden 
en maken integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van PROXIMUS dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van TELENET dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden met betrekking tot de watertoets dienen strikt nageleefd te worden.  
Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de verkavelingsvergunning en aan de verkaveling 
gehechte bouwvoorschriften. 
  
1. Waterrichtlijnen 
-basisvoorwaarden rioleringsbeheer, Pidpa (www.pidpa.be/publicatie/basisvoorwaarden) 
-GR 11 juni 2015 houdende reglement voor aanleg rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen 
-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 http://www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen). 
  
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’. 
° 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 de toekomstige bouwprojecten. 
-Natuur: boomkappingen enkel toegestaan 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. 
  
-Water: 
°Aanleggen gescheiden riolering voor RWA en DWA conform richtlijnen en code van goede praktijk voor 
rioleringssystemen (DWA= droogweer of vuilwaterafvoer / RWA=  regenwaterafvoer). 
[http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/code-goede-praktijk-rioleringssystemen] 
°Aanleggen collectieve infiltratievoorzieningen, met een noodoverlaat naar een grachtenstelsel. Hemelwater 
zoveel mogelijk ter plaatse houden door middel van baangrachten en infiltratiezones te berekenen aan een 
volume van 25l/m2 en een oppervlakte van 1m/25m2, hetzij de oppervlakte van de verhardingen in rekening 
te brengen + 80m2 per ontworpen woning. 
[http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Vergunning/Vergunningnodig/Hemelwater] 

28. OMVV2020/14 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Prinsstraat 7 - Uitnodiging 
hoorzitting 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de datum van de hoorzitting voor het beroep 
tegen het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8 december 2020. 
Artikel 2 
Het college beslist om zich te laten vertegenwoordigen op deze hoorzitting.  
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provincie en de dienst omgeving. 
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stedenbouwkundige attesten 

29. SA2021/2 - Stedenbouwkundige attesten - Dennenbosdreef ZN (8) - Positief 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een positief stedenbouwkundig attest afgeleverd voor bouwen van een eengezinswoning en 
kappen van bomen in Dennenbosdreef ZN (8) te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 32 W4 aan J+T 
Collin landmeterskantoor, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
stedenbouwkundige voorwaarden: 
De algemene en specifieke voorschriften van het BPA Recreatief Woongebied dienen strikt nageleefd te 
worden, samengevat: 
- hoofdgebouw: maximale grondoppervlakte van 80m², bijgebouw (al dan niet aangebouwd) een maximale 
binnenoppervlakte van 20m² 
- kroonlijsthoogte max. 3,5 meter, nokhoogte max. 7,50 meter, zadeldak of lessenaarsdak met 
dakhellingsgraad tussen de 5°-60°, geen dakuitbouwen toegestaan. 
- inplanting minimum 3 meter van de zijdelingse perceelsgrenzen blijven en minstens 6 meter van de grens 
met het openbaar domein (te meten vanaf de toekomstoge rooilijn op 4 meter uit de wegas. 
- Er mag maximaal 5 % van het perceel worden verhard voor de aanleg van terrassen en paden (strikt 
noodzakelijke opritten en toegangen tot de woning niet inbegrepen). Verhardingen worden uitgevoerd in 
kleinschalige, waterdoorlatende materialen zoals klinkers, betonstraatstenen, dolomiet. .. Terrassen en 
paden moeten binnen de bouwzone worden aangelegd. Enkel de oprit mag in de bouwvrije zone worden 
aangelegd. 
- De niet verharde delen worden aangelegd en onderhouden als groene zone waarbij het behoud van het 
bestaande bomenbestand voorop staat. Bij de aanleg van de groene zone wordt min. 75 % van het perceel 
aangeplant met streekeigen bomen en struiken 
- Bij een toekomstige omgevingsvergunningsaanvraag dient een bomenplan toegevoegd te worden. I.f.v. de 
ontbossing dient op het inplantingsplan de te ontbossen zone aangegeven te worden, en 
boscompensatieformulier aan een toekomstige omgevingsvergunningsaanvraag toegevoegd te worden. In 
de mate van het mogelijke wordt bij de inplanting van de constructies zoveel mogelijk gekozen voor een 
inplanting (binnen de maximale bouwzone voor de gebouwen) waarbij zo veel mogelijk waardevolle 
beplanting of hoogstambomen behouden kunnen blijven. 
Overeenkomstig het BPA moet de grond gelegen in de wegenis kosteloos en zonder kosten afgestaan 
worden aan de gemeente. 
Baangrachtoverwelving en daarbij horende inbuizing: als stedenbouwkundige handeling te voorzien in de 
toekomstige omgevingsvergunningsaanvraag 
Er dient rekening gehouden te worden met volgende voorwaarden, cfr. de gemeentelijke verordening inzake 
baangrachten: 
- De overwelving moet in het verlengde van de oprit worden aangelegd. 
- De overwelving mag maximaal 5m breed zijn. 
- Er is maximaal één overwelving per perceel toegestaan. 
- Links en rechts van de overwelving moeten kopmuren worden opgetrokken die boven het maaiveld 
uitkomen. 
- De inbuizing moet Ø400 zijn. 
- Voor de overwelving van baangrachten voor opritten e.d. is de vergunninghouder of zijn rechtsverkrijger te 
allen tijde verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving, de bijhorende kopmuren en 
de inbuizing. 
 
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 
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. 
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°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 

30. SA2021/5 - Stedenbouwkundige attesten - Pallieterlaan ZN (23) - Positief 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een positief stedenbouwkundig attest afgeleverd voor de bouwmogelijkheden voor een 
vrijstaande eengezinswoning en bijgebouw in Pallieterlaan ZN (23) te Brecht, kadasternummer (afd. 5) 
sectie A 137 T4 mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
De algemene richtlijnen voor een vrijstaande eengezinswoning zijn van toepassing, zie schets algemene 
richtlijnen open bebouwing. 
- bouwzone hoofdgebouw op 12 meter uit de wegas en min. 3 meter uit de zijdelingse perceelsgrenzen, max 
bouwdiepte: 17 meter. Min. 10 meter bouwvrije achtertuinstrook. 
- De maximale kroonlijsthoogte van het hoofdgebouw 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) 
- 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. 
- Duurzaam en esthetisch verantwoord materiaalgebruik, geen onafgewerkte situaties zoals snelbouwsteen 
Indien er zonder de nodige vergunningen en compensaties ontbost werd en hoogstambomen gekapt 
werden, zal er nog boscompensatie moeten plaatsvinden. De toekomstige omgevingsvergunningsaanvraag 
dient hiertoe voorzien te zijn van een boscompensatievoorstel (boscompensatieformulier en regularisatie van 
kappen van (hoogstam)bomen met ontbossing), dat ter advies aan het Agentschap voor Natuur en Bos 
wordt voorgelegd. Meer info: https://www.natuurenbos.be/bomenkappen/ontbossen/boscompensatie. In 
functie van de volledigheid van de toekomstige omgevingsvergunningsaanvraag dient er eveneens een 
bomenplan bij de aanvraag aanwezig te zijn cfr. het gemeentelijk groenbeleid: alle bomen (te kappen en te 
behouden) dienen op dit plan te vermelden met de soort en de stamomtrek op 1 meter hoogte. Meer info: 
https://www.brecht.be/sites/default/files/grondgebiedszaken/verordeningen/groenbeleid.pdf . Bij de inplanting 
van de constructies (hoofdgebouw, bijgebouw(en), verhardingen, ...) wordt verzocht in de mate van het 
mogelijke rekening te houden met een inplanting waarbij zo veel mogelijk waardevolle beplanting of 
hoogstambomen behouden kunnen blijven. 
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 
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 
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ruimtelijke planning 

31. Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Leidingstraat - Ruhr (Geleen)' - Advies proces- en 
startnota 

Besluit 
Artikel 1  
Het college van burgemeester en schepenen is in hoofdorde van mening dat het combinatietracé het meest 
optimale tracé betreft, aangezien dit een bundeling is rond een reeds bestaande economische en 
infrastructurele as. Dit getuigt van optimaal en zuinig ruimtegebruik.  
Indien er wordt geopteerd om alsnog het noordelijke tracé te weerhouden, vraagt de gemeente Brecht in 2de 
orde rekening te houden dat er geen bestaande constructies ten gevolge van het RUP worden afgebroken 
en rekening te houden met de impact op de economische landbouwactiviteiten in dat gebied.  
De gemeente Brecht vraagt eveneens een aantal zaken te verduidelijken zoals hierboven gesteld. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring voorliggend advies over te maken aan de 
Vlaamse Regering. 

32. Vrijgave borg voor de opdracht 'Lastvoorwaarden voor het aanstellen van een studiebureau 
voor de opmaak van een RUP Kooldriespark en Kraaienhorst' bestek nr. 2012/067 

Besluit 
Artikel 1 
De borgtocht nr. 12/144550 van € 1.560,00 (duizend vijhonderd en zestig euro) onderschreven door de C.V. 
ALGEMENE BORGSTELLINGEN, Henry Dunantlaan, 21 te 1140 Brussel, mag worden vrijgegeven. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Deposito- en Consignatiekas, Kunstlaan 30 1140 
Brussel. 

integrale veiligheid 

33. Goedkeuring van samenwerkingsovereenkomst/het addendum, afgesloten met Agentschap 
Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader 
van het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie van de lokale 
besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van COVID-19 pandemie te 
versterken 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 
november 2020 en 19 maart 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en 
bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de voorgelegde 
samenwerkingsovereenkomst/het voorgelegde addendum met bijlagen en keurt deze goed. 

mobiliteit 

34. Signalisatievergunningen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor het plaatsen van signalisatie op de 
openbare weg aan:  
- De aanvrager vraagt om op vrijdag 16 april 2021 en zaterdag 17 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 maandag 26 april 2021 tot en met vrijdag 30 april 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, 
De Renlaan t.h.v. huisnr. 10 & 12 –  parkeerverbod inzake vrachtwagen vloerwerken. 
- De aanvrager vraagt om op dinsdag 20 april 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van: Pidpa ov  op volgende plaats(en): te Brecht, Heihoefke t.h.v. huisnr. 15: 
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nutsleidingen - inname voetpad, fietspad en deel van de rijbaan voor corridor fietsers en voetgangers met 
alternerend verkeer. 
- De aanvrager vraagt om van woensdag 21 april 2021 tot en met dinsdag 11 mei 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: ROBA op volgende plaats(en): te 
Brecht,  Bergsebaan 99 – inname halve rijbaan (gedeeltelijk) en parkeerverbod voor het  plaatsen van 
betonmolen(s). 
- De aanvrager vraagt om op woensdag 21 april 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van: A. Meys en Zonen N.V. op volgende plaats(en): te Brecht, Sint – 
Willebrordusstraat 38; inname halve rijbaan (gedeeltelijk) + parkeerverbod inzake verhuiswagen en 
ladderlift.   
- De aanvrager vraagt om op vrijdag 23 april 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, Lessiusstraat ter hoogte van 
huisnummer 7: plaatsen van ladderlift op de rijbaan voor levering materiaal. 
- De aanvrager vraagt om van donderdag 22 april 2021 tot en met donderdag 29 april 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, 
Zandstraat t.h.v. huisnr. 55: inname halve rijbaan (gedeeltelijk) + parkeerverbod voor plaatsen van container. 
- De aanvrager vraagt om van maandag 26 april 2021 tot en met donderdag 29 april 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, 
Kerklei t.h.v. huisnr.  26 – parkeerverbod voor verhuiswagen.   
- De aanvrager vraagt om op zaterdag 17 april 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van: Chiro Brechtop volgende plaats(en): te Brecht, Tilburgbaan thv huisnummer 39 : 
éénrichtingsverkeer. 
- De aanvrager vraagt om tussen maandag 19 april 2021 en vrijdag 30 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, Kapelweg t.h.v. huisnr. 1  – bestaande toezichtsputjes funderen met 
zandcement en op hoogte brengen – werken in de berm – inname rijbaan gedeeltelijk – parkeerverbod. 
- De aanvrager om tussen vrijdag 16 april 2021 en vrijdag 30 april 2021 (enkele dagen in deze periode) 
signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Fluvius op volgende 
plaats(en): te Brecht, Molenstraat – Leerlooiersweg – Laarweg (verschillende locaties)  –nutsleidingen – 
werken in de berm/voetpad – inname deel van de rijbaan – verkeerslichten. 
- De aanvrager vraagt om van dinsdag 13 april 2021 tot en met zondag 18 april 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, 
Oostmalsebaan  t.h.v. huisnr. 42D: plaatsen van betonplaten in de berm en deels op de rijbaan. 
- De aanvrager vraagt om van maandag 19 april 2021 tot en met woensdag 21 april 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: gemeente Brecht op volgende plaats(en): 
te Brecht, dorpskern onkruid vrij maken – werken en parkeerverbod schuiven dag per dag op: maandag: 
beide kanten van Kerkstraat vanaf begin tot aan café Willem Tell, dinsdag: Dorpsstraat aan de zijde met de 
onpare huisnummers, woensdag: Dorpsstraat aan de zijde met de pare huisnummers tot aan brug 9. 
- De aanvrager vraagt om tussen donderdag 22 april 2021 en woensdag 28 april 2021 (1 a 2 werkdagen in 
deze periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Pidpa 
Hidrorio op volgende plaats(en): te Brecht, Ringovenlaan t.h.v. huisnr. 3 – RWA en DWA koppelen en 
aansluiten op gemengd riool – parkeerverbod – inname berm en rijbaan gedeeltelijk. 

wonen 

35. Vrijstelling leegstand - Groot Veerle 5 

Besluit 
Artikel 1 
NV Alfa Fish en BVBA De Appelboom zijn vrijgesteld van het betalen van de leegstandsheffing op basis van 
het bezitten van een sloopvergunning voor de woning gelegen te Groot Veerle 5 te Brecht, dossier 
LS_2021_21 
Artikel 2 
De vrijstelling kent ingang vanaf 20 april 2021 tot en met 19 april 2022: gedurende deze periode kan de 
betaling van de belasting tijdelijk gestaakt worden.  Nadien gelden de tarieven afhankelijk van de 
opnamedatum, zijnde 24 februari 2021. Deze vrijstelling kan maximaal 2 keer verlengd worden in de drie 
jaar volgend op het uitvoerbaar worden van de omgevingsvergunning. 
Artikel 3 
De belastingplichtige dient, wanneer deze een verlenging beoogt van deze vrijstelling, uiterlijk bij het 
verstrijken van 1 jaar vrijstelling de nodige bewijzen voor te leggen aan de regsterbeheerder waaruit blijkt dat 
de gemelde werken werden aangevat of voltooid. 
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Artikel 4 
Afschrift van dit besluit wordt per aangetekende zending bezorgd aan alle zakelijk gerechtigden en de 
financieel directeur van de gemeente Brecht. 

36. Beroep registratie leegstand - Anjerslaan 4 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het beroep tegen de registratie van de leegstaande 
woning aan Anjerslaan 4 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 Anjerslaan 4 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. 

37. Beroep registratie leegstand - Cambeenboslaan C 7 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het beroep tegen de registratie van de leegstaande 
woning aan Cambeenboslaan C 7 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 Cambeenboslaan C 7 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. 

38. Beroep registratie leegstand - Van Pulstraat 23 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het beroep tegen de registratie van de leegstaande 
woning aan Van Pulstraat 23 ontvankelijk doch ongegrond. De woning wordt opgenomen in het 
gemeentelijk leegstandsregister op datum van de administratieve akte, zijnde 18 februari 2021. 
Artikel 2 
Afschrift van de beslissing wordt overgemaakt aan alle zakelijk gerechtigden en de financieel beheerder van 
de gemeente Brecht. 

39. Beroep registratie leegstand - Schotensteenweg 112 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het beroep tegen de registratie van de leegstaande 
woning aan Schotensteenweg 112 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 Schotensteenweg 112 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 
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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. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

40. Klacht agentschap binnenlands bestuur - Antwoord op klacht van burger(s) over het 
sneeuwvrij maken en slecht onderhoud van de Vrijwilligersstraat en Korte Nieuwstraat - 
Aktename 

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

personeel 

41. Aanvaarding/niet aanvaarding kandidaten voor de selectieprocedure voor generieke 
administratieve medewerker (C1-3) 

42. Vaststellen examencommissie voor de selectieprocedure van technisch assistent-
stratenmaker (D1-3) 

43. Vaststellen examencommissie voor de selectieprocedure van consulent cultuur (B1-3) 

44. Aktename van verslag van selectiecommissie voor administratieve medewerker in startbaan 
(C1-3) ifv de aanleg van een werfreserve 

45. Aktename van besluit van pensioencommissie MEDEX en definitieve vervroegde 
oppensioenstelling  

FINANCIËN 

46. Betalingsmandaten - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitgaven, zoals vastgelegd in de lijst in bijlage, voor 
een bedrag van 150 191,43 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

47. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters L.M. 
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burgerlijke stand 

48. Concessie begraafplaatsen L.PL- Besluit 

49. Plaatsing grafsteen   B.M. - Besluit 

WELZIJN 

50. Lokaal Loket Kinderopvang 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van 
1) het actieplan Huis van het Kind 
2) de begroting 2021 Huis van het Kind 
3) het verslag van de beleidsgroep 30 maart 2021 
4) het financieel overzicht 2020 van Huis van het Kind 
5) het jaarverslag 2020 van Huis van het Kind 
6) het rapport Lokaal Loket Kinderopvang 2020 
7) de registratie van het Lokaal Loket van Brecht.  
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen beslist principieel om de tewerkstelling van het fysiek Lokaal 
Loket Kinderopvang Voorkempen vanaf januari 2022 uit te breiden naar 1 dag per week met als voorwaarde 
dat alle besturen van het intergemeentelijk loket dit engagement aangaan (Brecht, Schilde, Zandhoven, 
Zoersel en Wijnegem). 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om de coördinatie van het fysiek loket kinderopvang te 
laten uitvoeren door Leren@Vaart. 
De kosten worden gedeeld door de vijf participerende besturen (1211 euro/jaar/bestuur), bovenop de 
ontvangen subsidies. 
Artikel 4 
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan dienst welzijn en dienst financiën. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


