
1 

 

VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 

1. Verslag voorgaande zitting 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 27 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 S. Deckers: Fietspad vanaf de Ebeslaan (Sint-Job) naar de fietsersbrug over kanaal Dessel-Turnhout-
Schoten ter hoogte van Sas 3 in zeer benarde toestand. De zijkanten zijn deels weggereden door een 
vrachtwagen in het verleden. Het passeren van tegemoetkomende fietsen is op sommige plaatsen 
gevaarlijk. Ook het gras maakt de breedte van deze toegangsweg naar de brug smaller. Soms wordt er over 
gereden met quads en motors (zie bijlage). CBS: dit gaat over een pad van de Vlaamse Waterweg. Deze 
mail doorsturen naar Vlaamse Waterweg. Vanuit TD laten antwoorden naar klagers. 
- Via L. Aerts: Vraag tot plaatsing van een extra zitbank in hondenweide te Brecht-centrum (Potterij). Graag 
de bank plaatsen in het verlengde van de bank die er al staat. CBS: mag in de planning opgenomen 
worden. 
- Via S. Deckers: Bedanking voor hulp opfrissing kapelletje "Baaneind" (zie bijlagen).  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

groendienst 

3. Lastvoorwaarden voor het algemeen onderhoud bermen en ruimen zwerfvuil via een sociale 
werkplaats 2021 - Goedkeuring gunning - 2021/009 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 27 april 2021 voor Perceel 1 
(maandelijks onderhoud bermen en ruimen zwerfvuil via sociale tewerkstelling 2021), opgesteld door de 
Groendienst. 
Artikel 2 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3 
De opdracht “Lastvoorwaarden voor het algemeen onderhoud bermen en ruimen zwerfvuil via een sociale 
werkplaats 2021 - Perceel 1 (maandelijks onderhoud bermen en ruimen zwerfvuil via sociale tewerkstelling 
2021)” wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), 
zijnde Werminval, Winterling 3-7 te 2170 Merksem, tegen het nagerekende en verbeterde offertebedrag van 
€ 69.539,27 excl. btw of € 84.142,52 incl. 21% btw . 
Artikel 4 
De plaatsingsprocedure voor Perceel 2 (tweewekelijks onderhoud bermen en ruimen zwerfvuil via sociale 
tewerkstelling 2021) wordt stopgezet. De opdracht wordt niet gegund en de procedure zal later eventueel 
opnieuw opgestart worden. 
Artikel 5 
Bovengenoemde inschrijver zal hierover per brief ingelicht worden. 
Artikel 6 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2021/009. 
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4. Groenonderhoud Serviceflats, Welzijnscampus  en DIO-woningen via sociale tewerkstelling 
2021 - Goedkeuring gunning - 2021/010 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 27 april 2021, opgesteld door 
de Groendienst. 
Artikel 2 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3 
De opdracht “Groenonderhoud Serviceflats, Welzijnscampus  en DIO-woningen via sociale tewerkstelling 
2021” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde Manus Antwerpen vzw, Mechelsesteenweg 128-136 te 2018 Antwerpen, tegen 
het nagerekende offertebedrag van € 15.305,20 excl. btw of € 18.519,29 incl. 21% btw. 
Artikel 4 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2021/010. 

5. Groenonderhoud begraafplaatsen te Sint-Job, Overbroek, Brecht en Sint-Lenaarts via sociale 
tewerkstelling 2021 - Goedkeuring gunning - 2021/012 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 26 april 2021, opgesteld door 
de Groendienst. 
Artikel 2 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3 
De opdracht “Groenonderhoud begraafplaatsen te Sint-Job, Overbroek, Brecht en Sint-Lenaarts via sociale 
tewerkstelling 2021” wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde Werminval, Winterling 3-7 te 2170 Merksem, tegen het nagerekende 
offertebedrag van € 78.067,91 excl. btw of € 94.462,17 incl. 21% btw. 
Artikel 4 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2021/012. 

6. Onkruidbeheersing in dorpskernen te Sint-Lenaarts en Brecht via sociale tewerkstelling 2021 
- Goedkeuring gunning - 2021/013 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 26 april 2021, opgesteld door 
de Groendienst. 
Artikel 2 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3 
De opdracht “Onkruidbeheersing in dorpskernen te Sint-Lenaarts en Brecht via sociale tewerkstelling 2021” 
wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde 
Werminval, Winterling 3-7 te 2170 Merksem, tegen het nagerekende offertebedrag van € 38.025,76 excl. btw 
of € 46.011,17 incl. 21% btw.  
Artikel 4 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2021/013. 

7. Maaien grachtkanten PIDPA-grachten 2021 via sociale tewerkstelling - Goedkeuring gunning - 
2021/014 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 27 april 2021, opgesteld door 
de Groendienst. 
Artikel 2 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
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Artikel 3 
De opdracht “Maaien grachtkanten PIDPA-grachten 2021 via sociale tewerkstelling” wordt gegund aan de 
economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Manus 
Antwerpen vzw, Mechelsesteenweg 128-136 te 2018 Antwerpen, tegen het nagerekende offertebedrag van 
€ 29.783,82 excl. btw of € 36.038,42 incl. 21% btw.  
Artikel 4 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2021/014. 

8. Aankoop bloembakken sporthal De Ring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om 3 bloembakken Eco 'Quercus' (1500x1700xH750 
mm) aan te kopen bij VVS nv, Veldstraat 107 te 3500 Hasselt voor de prijs van € 3 292,65 (incl. 21% btw). 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de financieel directeur, de dienst groen en leefomgeving en 
VVS nv, Veldstraat 107 te 3500 Hasselt. 

9. Teruggave waarborg omgevingsvergunning Tilburgbaan 29 (OMV2020-395) 

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. 

wegendienst 

10. Werken nutsleidingen - Toelating/Melding 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de uitvoering van volgende werken: 
- Fluvius, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout voor werken t.h.v. Goudvinklaan 37, 2960 Brecht volgens 
dossier 21-01198. 
- Fluvius, Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout voor werken t.h.v. Bethaniënlei 12, 2960 Brecht volgens 
dossier 21-00853. 

11. Weg- en rioleringswerken Lochtenbergplein - Aanstelling Ontwerper door Pidpa + Gebruik 
Investeringsfonds - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft haar goedkeuring aan het verslag gunning ontwerp van 
Pidpa voor de studieopdracht voor de weg- en rioleringswerken Lochtenbergplein. Hierdoor kan Studieburo 
Schillebeeckx uit Malle aangesteld worden als studiebureau. 
De studiekosten bedragen 5.746,24 euro, exclusief btw voor de gemeente. De studiekosten worden niet 
ingebracht in het investeringsfonds. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen geeft haar goedkeuring voor het aanwenden van het 
investeringsfonds in kader van het doorrekenen kosten derde betaler voor de weg- en rioleringswerken 
Lochtenbergplein. Dit voor een geraamd bedrag van 363.315,46 euro, exclusief btw voor de gemeente. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan Pidpa, de projectverantwoordelijke infrastructuur 
en de financiële dienst. 
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12. Weg- en rioleringswerken sociaal woonproject "Molenstraat" - Verslag werfvergadering nr. 33 
d.d. 27 april 2021 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van werfvergadering nr. 33 
van Groep Infrabo N.V. van 27 april 2021 m.b.t. de weg- en rioleringswerken voor het aanleggen van de 
publieke ruimte voor het sociaal woonproject "Molenstraat". 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen 

13. VV2017/1 - Verkavelingen - Oostmalsebaan +15 - Afleveren Attest 

Besluit 
Artikel 1 
Aan notariaat Nouwkens, Antwerpsesteenweg 93, 2390 Malle wordt een attest afgeleverd waarin het college 
van burgemeester en schepenen verklaart dat de verkavelaar m.b.t. de verkaveling gelegen te Brecht, 
Oostmalsebaan +15,  en Oostmalsebaan ZN, , kadastraal gekend als (afd. 4) sectie D 357 C2 waarvoor 
vergunning werd verleend op 21 augustus 2017 met gemeentelijk kenmerk 2017/1 aan alle in de 
verkavelingsvergunning opgelegde voorwaarden heeft voldaan en dat de percelen welke van deze 
verkaveling deel uitmaken als bouwgrond mogen verkocht worden. 

algemeen - milieu 

14. Schrapping risicogrond – Theo Coertjenslaan zn - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen bevestigt dat er thans geen gegevens bekend zijn van vlarebo-
activiteiten die aanwezig zijn of waren op de percelen Theo Coertjenslaan zn met als kadasternummers 
afdeling 4, sectie D, nummer 952B, 952C en 952A.    
De percelen kunnen als risico-grond geschrapt worden uit de gemeentelijke inventaris.  
Artikel 2 
Afschrift wordt overgemaakt aan de aanvrager en OVAM. 

omgevingsvergunningen 

15. OMV2021/4 - Omgevingsvergunning - Engelakker 2 - Openbaar onderzoek 

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

16. OMV2021/45 - Omgevingsvergunning - Vogelkerslaan 15 -  Openbaar onderzoek 

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

17. OMV2021/120 - Omgevingsvergunning - Winkelhaakstraat 10 - Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek. 
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18. OMV2021/124 - Omgevingsvergunning - Hoogstraatsebaan 131 - Openbaar onderzoek 

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

19. OMV2021/125 - Omgevingsvergunning - Veldstraat 36 - Openbaar onderzoek 

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

20. OMV2021/128 - Omgevingsvergunning - Bergsebaan 97 - Openbaar onderzoek 

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

21. OMV2021/135 - Omgevingsvergunning - Haringdreef 31 - Openbaar onderzoek 

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

22. OMV2020/417 - Omgevingsvergunning - Laboureur 3 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor kappen van bomen en inrichten van een 
beleeftuin voor zorgbehoevenden in Laboureur 3 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie B 237 L mits 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
-De beleeftuin dient een laagdynamisch en kleinschalig karakter te hebben. Het project dient zich tot 
de privésfeer te beperken. De tuin mag niet evolueren naar een publiek park met sanitair en andere 
voorzieningen. 
-Deze beslissing omvat geen regularisatie van de bijgebouwen op het perceel.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van het Departement Landbouw en Visserij (hoofdbestuur) 
dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
-Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
-Er mag niet geveld of geruimd worden tijdens de standaard schoontijd van 1 april tot en met 30 juni. 
-Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
-Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 
-Overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

23. OMV2020/515 - Omgevingsvergunning - Brasschaatbaan 7 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het herbouwen van een zonevreemde 
woning op een gewijzigde plaats, slopen van een niet vergund bijgebouw, zonevreemde functiewijziging van 
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een bijgebouw en heraanleggen van de buitenruimte in Brasschaatbaan 7 te Brecht, kadasternummer (afd. 
3) sectie B 254 Z mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
-De tuinmuur in het verlengde van de voorgevel mag niet uitgevoerd worden. 
-De kelder dient de gebruikelijke kelderfunctie te hebben en mag niet als woonruimte gebruikt 
worden.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
 
WATERTOETS  
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 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 13,04 m2 en inhoud van 8160 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. 
-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.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
  
-Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
-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.  
-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. 

24. OMV2020/542 - Omgevingsvergunning - Eikenlei 91 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het slopen van de bestaande 
constructies, bouwen van een meergezinswoning in halfopen bebouwing (5 appartementen) en aanleggen 
van verhardingen in Eikenlei 91 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 13 K2 en (afd. 5) sectie A 13 H2 
aan RENOVATIE- & BOUWWERKEN VERMEIREN BVBA gevestigd te Bevrijdingsstraat 54 te 2960 Brecht 
mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
- De parkeerplaatsen dienen te worden ingegroend. 
- Gezien de meergezinswoning verder naar achteren ingeplant wordt dan de bestaande halfopen woning 
ontstaat er een onafgewerkte gevel zolang er op het links aanpalende perceel geen nieuwbouwproject 
gerealiseerd wordt. Deze gevel dient duurzaam, kwalitatief en esthetisch verantwoord afgewerkt te worden 
zodat de gevel geen visueel storend element is in het straatbeeld. Ook de gevel van het voorliggende project 
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waar voorlopig niet tegenaan gebouwd wordt, dient duurzaam, kwalitatief en esthetisch verantwoord 
afgewerkt te worden. 
- Het verwijderen van mogelijke asbest dient te gebeuren volgens de richtlijnen, vervat in hoofdstuk 6.4 
“Beheersing van asbest” uit titel II van het Vlarem. Hierin wordt de regels voor het verwijderen van asbest 
vervat. 
  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Brandweer dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van ht 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 Pidpa Riolering dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Fluvius 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: 
-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 l / max. 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. 
-Praktische uitvoering bij meergezinswoningen als volgt: afzonderlijke put per gelijkvloerse woning hetzij 2x 
minimaal 5000 liter of een gezamenlijke put van minimaal 10000 liter met minimaal een aftappunt per 
gelijkvloers appartement voor nuttig huishoudelijk gebruik bij de woongelegenheden, hetzij wc-spoelingen 
begane grond.   
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 
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minimale wandoppervlakte van 6,08 m2 en inhoud van 3800 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. 
Het aftappunt moet voorzien worden van een A4 geplastificeerd opschrift ‘gratis grondwater – op eigen 
risico’. 
Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht afvoer in de 
riolering of beek.  
Voor elke droogzuiging is er voorafgaand een melding vereist conform de milieuwetgeving. De exploitatie 
kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet). 
 ->Groenschade: Schade ten aanzien van waardevolle bomen of beplanting in de omgeving dient vermeden 
te worden. Indien mogelijk enkel droogzuiging buiten droogte en zomerperiode en/of toepassing van 
retourbemaling  (vb druppelbevloeiing bomen, afvoer buiten onttrekkingszone). 
Langdurige droogzuiging tussen de groei (apri-nov) dient vermeden te worden. 
 ->Geluidsoverlast: De nodige maatregelen dienen genomen te worden om hinder (geluid, trillingen, …) te 
voorkomen. De pomp moet aangepast zijn aan de best beschikbare technieken en het omgevingsgeluid.  
In woongebieden worden bij voorkeur uitsluitend geluidsarme pompen gebruikt. 
-NATUUR: Bij het werken aan (oude) constructies, sloopwerken of het kappen van bomen dient men na te 
gaan vóór de werken beginnen of vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang 
komen, dient men contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos. 
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-BOUWKUNDIGE ASPECTEN: Duurzaamheid, rationeel energiegebruik, energiezuinig bouwen, 
hernieuwbare energie, duurzame materiaalkeuzes, groendaken, hemelwaterrecuperatie, duurzaam 
waterverbruik en waterveilig wonen worden weloverwogen toegepast bij het project.  
  
-Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
-Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
-Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
-alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
-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. 
-De bouwpromotor of initiatiefnemer heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd 
door de distributienetbeheerder Iveka voor elektriciteit en gas , inzake distributie van elektriciteit en gas naar 
en in appartementsgebouwen strikt na te leven. Kopie van deze reglementen wordt in bijlage toegevoegd. 
Deze teksten zijn eveneens raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via 
www.iveka.be. 
-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. 
-Het project moet volledig conform de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid 
gerealiseerd worden. Deze kan u nalezen op www.toegankelijkgebouw.be 

25. OMV2021/73 - Omgevingsvergunning - Baan op Sas 2 50 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor plaatsen van een carport in Baan op 
Sas 2 50 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 62 M2 mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
-Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
-Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 
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26. OMV2021/76 - Omgevingsvergunning - Mieksebaan 109 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor bouwen van een woning. in Mieksebaan 
109 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 33 W2 mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
 
Stedenbouwkundige voorwaarden 
Er dient een heraanplant te gebeuren met 1 streekeigen hoogstamboom plantmaat 16/18 om het 
groene karakter te garanderen. 
 
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: 
-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 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 2,56 m2 en inhoud van 1600 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. 
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-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.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
   
En overige stedenbouwkundige voorwaarden 
-Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
-Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
-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.  

27. OMV2021/78 - Omgevingsvergunning - Gemeenschapslaan 37 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor slopen van bestaande constructies, het 
bouwen van een vrijstaande eengezinswoning, de aanleg van een zwemvijver en het rooien van 3 bomen in 
Gemeenschapslaan 37 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 65 C12, 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 heraanplant , ter vervanging van voormelde bomen, dient uitgevoerd te 
worden volgens ingediend plan. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies:  
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WATERTOETS 
1. Richtlijnen en/of regelgevingen 
-Waterwetboek 
-Vlarem, inzake verplichte scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater. 
-Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. 
-Richtlijnen 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 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. 
• Aanleggen infiltratievoorziening met een oppervlakte en inhoud in verhouding met de afwaterende 
oppervlakte (daken en verharding), waarvan voor dit project: een infiltratiezone (conform het plan) met een 
minimale wandoppervlakte van 3,09 m2 en inhoud van 1933 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). 
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-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.  
  
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.7 
- Alle van nature in het wild levende vogelsoorten en vleermuizen zijn beschermd in het Vlaamse Gewest op 
basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. De bescherming heeft onder meer betrekking op de nesten 
van de vogels en de rustplaatsen van de vleermuizen (artikel 14 van het Soortenbesluit). Bij het uitvoeren 
van werken in de periode van 1 maart tot 1 juli moet men er zich – vóór men overgaat tot de uitvoering van 
de werken – van vergewissen dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of 

vernield worden. Bij het werken aan (oude) constructies of het kappen van bomen dient men na te gaan vóór 
de werken beginnen of er vleermuizen aanwezig zijn. Als nesten of rustplaatsen in het gedrang komen dient 
de aanvrager contact op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos via het algemeen e-mailadres 
van AVES 
-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. 

28. OMV2021/83 - Omgevingsvergunning - Fazantenlaan 15 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor kappen van een boom in Fazantenlaan 
15 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie B 184 K mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
 
Stedenbouwkundige voorwaarden 
Er dient een heraanplant te gebeuren van 1 streekeigen hoogstamboom met plantmaat 16/18. 
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Dit kan de witte moerbeiboom zijn op voorwaarden dat het geen geënte versie is, een takvrije stam heeft van 
2.00 m en een stamomtrek van minstens 16 tot 18 cm gemeten op 1 m boven de grond. 
 
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.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
  
En overige stedenbouwkundige voorwaarden 
-Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
-De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
Het vellen en ruimen kunnen het hele jaar gebeuren. Er wordt geen schoontijd opgelegd. 
-Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
-Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 

29. OMV2021/86 - Omgevingsvergunning - Pullemansstraat 15 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het verbouwen van een 
landbouwbedrijfswoning in Pullemansstraat 15 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 153 D mits 
voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
 
Voorwaarden adviesinstanties 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Departement Landbouw en Visserij (hoofdbestuur) dienen 
strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies. 
De huidige aanvraag betreft het verbouwen van de bestaande bedrijfswoning te Luyckstraat 2. De gevraagde 
werken zullen het wooncomfort van dit landbouwersgezin ten goede komen en kunnen bijgevolg aanvaard 
worden. Het Departement Landbouw en Visserij brengt dan ook een gunstig advies uit voor voorliggende 
aanvraag, op voorwaarde dat het volume van de woning niet groter wordt dan het decretaal vastgestelde 
volume (1000 m³). 
  
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 
-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. 
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-Indien er op het perceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde opengehouden 
en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer van het 
oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven zonder de 
uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  

30. OMV2021/88 - Omgevingsvergunning - Spechtendreef 15 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor Het slopen van een woning en het nieuw 
bouwen van een woning met aangebouwd bijgebouw in Spechtendreef 15 te Brecht, kadasternummer (afd. 
1) sectie M 28 B6 mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
  
Stedenbouwkundige voorwaarden  
-De berging dient aanzien te worden als berging in functie van de tuin en niet in functie van de woning. 
-De bestaande woning dient gesloopt te worden 3 maanden na de ingebruikname van de nieuwe woning. 
-De niet strikt noodzakelijke verhardingen dienen beperkt blijven tot 5% van de perceelsoppervlakte (41m²). 
 
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: 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 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 met een minimale 
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wandoppervlakte van 1,38 m2 en inhoud van 862,5 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.  
   
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.  
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31. OMV2021/96 - Omgevingsvergunning - Cambeenbos laan A 5 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor rooien van een spar in Cambeenbos 
laan A 5 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 8 Z3 mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
  
Stedenbouwkundige voorwaarden  
Er dient een heraanplant te gebeuren met 4 streekeigen hoogstambomen met plantmaat 16/18 om het 
groene karakter van de omgeving te garanderen. 
  
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.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
  
En overige stedenbouwkundige voorwaarden 
-Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
-De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
-Het vellen en ruimen kunnen het hele jaar gebeuren. Er wordt geen schoontijd opgelegd. 
-Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 

32. OMV2020/538 - Omgevingsvergunning - Houtstraat 5 - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor slopen van de bestaande 
constructies, bouwen van een meergezinswoning (5 woongelegenheden) met carport en parkeerplaatsen, 
verplaatsen van een boom op openbaar domein in Houtstraat 5 2960 Brecht te Brecht, kadasternummer 
(afd. 4) sectie D 690 F. 

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

33. OMVV2020/6 - Omgevingsvergunningen voor verkavelen - Uniondreef zn - Afleveren attest 

Besluit 
Artikel 1 
Aan notariaat Bracke, Eikenlei 1, 2960 Brecht wordt een attest afgeleverd waarin het college van 
burgemeester en schepenen verklaart dat de verkavelaar m.b.t. de verkaveling gelegen te Uniondreef 7 
kadastraal gekend als (afd. 5) sectie A 35 F17, waarvoor vergunning verleend werd op 06/10/2020 met 
kenmerk omgevingsloket OMV_2020037355 en gemeentelijk dossiernummer OMVV2020/6 aan alle in de 
verkavelingsvergunning opgelegde voorwaarden heeft voldaan en dat de percelen welke van deze 
verkaveling deel uitmaken als bouwgrond mogen verkocht worden. 

34. OMVV2020/9 - Omgevingsvergunningen voor verkavelen - Peter Benoitlaan zn - Afleveren 
attest 

Besluit 
Artikel 1 
Aan notariaat Boeykens & Guldemont, Van Bréestraat 7, 2018 Antwerpen wordt een attest afgeleverd 
waarin het college van burgemeester en schepenen verklaart dat de verkavelaar m.b.t. de verkaveling 
gelegen te Peter Benoitlaan zn kadastraal gekend als (afd. 5) sectie A 145 V, waarvoor vergunning verleend 
werd op 24/11/2020 met kenmerk omgevingsloket OMV_2020056946 en gemeentelijk dossiernummer 
OMVV2020/9 aan alle in de verkavelingsvergunning opgelegde voorwaarden heeft voldaan en dat de 
percelen welke van deze verkaveling deel uitmaken als bouwgrond mogen verkocht worden. 
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ruimtelijke planning 

35. Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Woonparken - Goedkeuring proces- en startnota 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de proces- en startnota goed. 

mobiliteit 

36. 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 tussen maandag 3 mei 2021  en vrijdag 14 mei 2021  signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Fluvius KTVop volgende plaats(en): te 
Brecht, Kapelweg t.h.v. huisnummer 25A  –  nutsleidingen – inname berm + deel van de rijbaan met 
alternerend verkeer.  
- De aanvrager vraagt om op maandag 3 mei 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van: Pidpa ov op volgende plaats(en): te Brecht, Eikenlei t.h.v. huisnr. 191 – 
nutsleidingen – inname rijbaan voor corridor fietsers met alternerend verkeer d.m.v. verkeerslichten. 
- De aanvrager vraagt om op maandag 3 mei 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, Veldstraat t.h.v. huisnummer 7  – 
parkeerverbod voor het plaatsen van ladderlift. 
- De aanvrager vraagt om van vrijdag 21 mei  2021 tot en met dinsdag 25 mei 2021 (aanpassing datum) 
signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende 
plaats(en): te Brecht, Hoge Meerheuvel  t.h.v. huisnr. 12 : plaatsen van container in de berm en deels op de 
rijbaan – parkeerverbod. 
- De aanvrager vraagt om van zaondag 16 mei 2021 tot en met maandag 17 mei 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, 
aan de overkant van Bristerstraat 1A –  parkeerverbod voor verhuiswagen en ladderlift. 
- De aanvrager vraagt om tussen woensdag 28 april 2021 en vrijdag 7 mei 2021 (1 NACHT in deze periode) 
signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: AWV district Brecht op 
volgende plaats(en): te Brecht, rotonde N153 – N115  – inname halve rijbaan – alternerend verkeerd door 
middel van verkeerslichten. 
- De aanvrager vraagt om op maandag 3 mei 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van: J. Lauryssen op volgende plaats(en): te Brecht, Brechtsebaan thv huisnr 7 - 
parkeerverbod voor het plaatsen van ladderlift. 
- De aanvrager vraagt om van dinsdag 4 mei 2021 tot en met woendag 5 mei 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, 
Brugstraat t.h.v. huisnr. 161 – parkeerverbod voor verhuiswagen en ladderlift.   
- De aanvrager vraagt om op woensdag 5 mei 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, Sint – Willebrordusstraat 7A; 
parkeerverbod voor verhuiswagen en ladderlift. 
- De aanvrager vraagt om van woensdag 12 mei 2021 tot en met maandag 17 mei 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, 
Molenakkerlaan t.h.v. huisnr. 38: plaatsen van container in de berm en deels op de rijbaan. 
- De aanvrager vraagt om tussen maandag 26 april 2021 en vrijdag 7 mei 2021 (1 a 2 werkdagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: groendienst 
Brecht  op volgende plaats(en): te Brecht, Campinaweg t.h.v. verschillende locaties –  afsluiten straat voor 
snoeien van platanen. 
- De aanvrager vraagt om op zaterdag 1 mei 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, Lessiusstraat 14 : plaatsen van 
verhuiswagen op de rijbaan. 
- De aanvrager vraagt om van maandag 26 april 2021 tot en met woensdag 28 april 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Snoeys op volgende plaats(en): te Brecht, 
Damhof t.h.v. huisnr. 3: plaatsen van container in de berm en deels op de rijbaan. 
- De aanvrager vraagt om tussen maandag 3 mei 2021 en vrijdag 21 mei 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, 
Laarweg – werken openbaar domein – afsluiten rijbaan met omleiding. 
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- De aanvrager vraagt om tussen woensdag 5 mei 2021 en vrijdag 21 mei 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, Steenboklaan t.h.v. huisnr. 20   – RWA en DWA koppelen op de 
wachtaansluiting – inname rijbaan gedeeltelijk. 
- De aanvrager vraagt om tussen maandag 10 mei 2021 en vrijdag 21 mei 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, Peter Benoitlaan t.h.v. huisnr. 2 – aanboren op gemengd riool in de stoep, 
DWA en RWA putjes plaatsen – inname fiets- en voetpad + parkeerverbod. 
- De aanvrager vraagt om tussen maandag 10 mei 2021 en vrijdag 21 mei 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, Bristerstraat t.h.v. huisnr. 10 – inname voetpad/berm en parkeerverbod – 
herstellen zuiger op riool. 
- De aanvrager vraagt om op maandag 24 mei 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, Sint-Willebrordusstraat 26 – 
parkeerverbod voor verhuiswagen. 
- De aanvrager vraagt om op dinsdag 11 mei 2021 en woensdag 12 mei 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Gravo in opdracht van Fluvius op volgende 
plaats(en): te Brecht, Eikenlei t.h.v. huisnrs. 159 – nutsleidingen – inname fietspad + rijbaan voor corridor 
fietsers met alternerend verkeer d.m.v. verkeerslichten. 
- De aanvrager vraagt om tussen maandag 10 mei 2021 en maandag 17 mei 2021 (enkele dagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren in opdracht van: Gemeente Brecht op 
volgende plaats(en): te Brecht, Krekelbergstraat/Tilburgbaan – aanbrengen fietssuggestiestrook – 
parkeerverbod – eenrichtingsverkeer. 
- De aanvrager vraagt om op vrijdag 7 mei 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van: Pidpa ov  op volgende plaats(en): te Brecht, Klein Veerle/Bremstraat t.h.v. huisnr. 
2 : werken aan nutsleidingen – afsluiten eenrichtingsstraat (met omleiding) waardoor het tijdelijk 2 richtingen 
wordt (Bremstraat) – inname fietspad en deel van de rijbaan voor fietscorridor – alternerend verkeer door 
middel van verkeerslichten (Klein Veerle). 
- De aanvrager vraagt om van vrijdag  23 april 2021 tot en met maandag 31 mei 2021 (verlenging) 
signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende 
plaats(en): te Brecht, Meidoornlaan thv huisnr. 42 – inname rijbaan + parkeerverbod voor het plaatsen van 
container. 
- De aanvrager vraagt om op donderdag 6 mei 2021 en vrijdag 7 mei 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Ivo Van Den Bosch NV op volgende 
plaats(en): te Brecht, Cambeenbos laan B t.h.v. huisnr. 2: plaatsen van container in de berm en deels op de 
rijbaan + parkeerverbod. 
- De aanvrager vraagt om op zaterdag 8 mei 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, Brugstraat t.h.v. huisnr.  16 – 
parkeerverbod voor het plaatsen van verhuiswagen en ladderlift. 
- De aanvrager vraagt om van donderdag 29 april 2021 tot en met donderdag 15 juli 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, 
Hogebaan 33A: parkeerverbod. 
- De aanvrager vraagt om op zaterdag 22 mei 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, Hogebaan 7A: parkeerverbod voor 
verhuiswagen. 
- De aanvrager vraagt om op zaterdag 19 juni 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, Brugstraat thv huisnr. 151 – plaatsen 
van verhuiswagen en ladderlift op voet- en fietspad. 
- De aanvrager vraagt om tussen maandag 17 mei 2021 en woendag 26 mei 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, Heiken t.h.v. huisnr. 78 – inname fiets- en voetpad + 
halve rijbaan voor corridor fietsers – alternerend verkeerd d.m.v. verkeerslichten – RWA en DWA putjes 
plaatsen en aansluiten voor nieuwe verkaveling. 
- De aanvrager vraagt om tussen donderdag 6 mei 2021 en maandag 31 mei 2021 (5 werkdagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Fluvius op 
volgende plaats(en): te Brecht, Nollekensweg/Kerkhovenakkerlaan t.h.v. verschillende locaties – plaatsen 
van nutsleidingen – parkeerverbod + inname voetpad en berm. 
- De aanvrager vraagt om op vrijdag 7 mei 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, Franciscanessenlaan t.h.v. huisnr. 2 – 
inname halve rijbaan + parkeerverbod voor het plaatsen van ladderlift. 
- De aanvrager vraagt om van vrijdag 30 april 2021 tot en met vrijdag 7 mei 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, 
Kerkhofstraat t.h.v. huisnr.82: parkeerverbod voor het plaatsen van container op de rijbaan. 



21 

wonen 

37. Vrijstelling verwaarlozing - Cambeenboslaan I 23 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen stelt de nieuw zakelijk gerechtigde vrij van de heffing op 
verwaarloosde woningen, gebouwen en terreinen met betrekking tot het pand gelegen te Cambeenboslaan I 
23. Deze vrijstelling is geldig voor één heffingsjaar volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht. De 
vrijstelling gaat in vanaf 10 februari 2021 tot en met 10 september 2021. Gedurende deze periode kan de 
betaling van de belasting tijdelijk gestaakt worden, nadien gelden de tarieven afhankelijk van de datum van 
opname, namelijk 9 september 2019. 
Artikel 2 
Afschrift van dit besluit wordt per aangetekende zending bezorgd aan alle zakelijk gerechtigden en de 
financieel directeur. 

38. Beroep registratie leegstand en vrijstelling - Welkomstraat 64 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verklaart het beroep tegen de registratie van de leegstaande 
woning aan Welkomstraat 64 ontvankelijk doch ongegrond. De woning wordt opgenomen in het 
gemeentelijk leegstandsregister op datum van de administratieve akte, zijnde 24 februari 2021. 
Artikel 2 
Zakelijk gerechtigde wordt door het college van burgemeester en schepenen vrijgesteld van het betalen van 
de leegstandsheffing op basis van het bezitten van een geldige omgevingsvergunning voor het slopen van 
de bestaande constructie en het bouwen van een woning. Deze vrijstelling gaat in op 4 mei 2021 en kent 
een einde op 3 mei 2022, gedurende deze periode kan de betaling van belasting tijdelijk gestaakt worden, 
nadien gelden de tarieven afhankelijk van de opnamedatum, zijnde 24 februari 2021. Deze vrijstelling kan 
maximum 2 keer verlengd worden in de drie jaar volgend op het uitvoerbaar worden van de 
omgevingsvergunning. 
Artikel 3 
Zakelijk gerechtigde dient, indien hij een verlenging van deze vrijstelling beoogt, uiterlijk bij het verstrijken 
van 1 jaar vrijstelling de bewijzen voor te leggen aan de registerbeheerder waaruit blijkt dat de gemelde 
werken werden aangevat of voltooid.  
Artikel 4 
Afschrift van de beslissing wordt overgemaakt aan alle zakelijk gerechtigden en de financieel directeur. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

39. Lastvoorwaarden leveringen papier - Goedkeuring gunning - 2021/002 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 21 april 2021, opgesteld door 
de Dienst Aankoop. 
Artikel 2 
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 3 
De basisopdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde Lyreco, Berchemstadionstraat 72 te 2600 Berchem, tegen het nagerekende 
offertebedrag van € 5.982,50 excl. btw of € 7.238,83 incl. 21% btw. De verlengingen worden mogelijks 
gegund tegen dezelfde voorwaarden als de basisopdracht. 
Artikel 4 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2021/002. 
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40. Antwoord Agentschap Binnenlands Bestuur - Klacht van gemeenteraadslid P. Van Assche 
over het niet ter stemming voorleggen van een voorstel aan de gemeenteraad - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het antwoord van het Agentschap Binnenlands 
Bestuur (d.d. 28 april 2021) op de klacht van gemeenteraadslid P. Van Assche over het niet ter stemming 
voorleggen van een voorstel aan de gemeenteraad. 

41. Aanvullende agenda - Gemeenteraad 6 mei 2021 

Besluit 
Artikel 1 
Akte wordt genomen van aanvullende agendapunten bij de gemeenteraad op 6 mei 2021. 

42. Brand Groot Schietveld - Aanstelling raadsman - GSJ Advocaten 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen stelt Meester Gert Geerts van GSJ Advocaten aan om de 
belangen van de gemeente Brecht te behartigen in de procedure voor de verdere afhandeling van de 
gevolgen van de brand op Groot Schietveld d.d. 23 april 2021. 
Artikel 2 
De onkosten voor deze procedure worden gedeeld met de gemeente Wuustwezel waarbij 50% ten laste valt 
van de gemeente Brecht en 50% ten laste van de gemeente Wuustwezel. 
Artikel 3 
Dit dossier wordt aangegeven aan de rechtsbijstandsverzekeraar van de gemeente Brecht.  
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Meester Gert Geerts, de gemeente Wuustwezel en de 
financieel directeur. 

informatiebeheer 

43. Informatieveiligheid: Kennisname jaarverslag 2020 en goedkeuring acties 2021 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het jaarverslag informatieveiligheid 2020 en 
geeft goedkeuring aan de geplande acties 2021 in uitvoer van het informatieveiligheidsplan van 2019-2021. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst informatiebeheer. 

personeel 

44. Kennisname van besluiten algemeen directeur - april 2021 

45. Aanvaarding/niet aanvaarding van kandidaten voor teamverantwoordelijke financiële dienst 
(B4-5) 

46. Vaststellen examencommissie voor de selectieprocedure van technisch assistent-
machinist/hovenier (D1-3) 

47. Aanpassing examencommissie voor de selectieprocedure van consulent 
omgeving/ruimtelijke ordening (B1-3) 

48. Aanstelling jobstudenten dienst toerisme 
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FINANCIËN 

49. 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 150 324,86 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

50. Bezwaarschrift gemeentebelasting op de verspreiding van niet geadresseerde drukwerken en 
gelijkgestelde producten - aanslagjaar 2020 week 34 en 37 - WW voor HK 

Besluit 
Artikel 1 
Het bovengenoemd bezwaarschrift van Werner Wuyts is zonder voorwerp en wordt onontvankelijk verklaard. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de eiser en de financieel directeur. 

51. Budgetverschuivingen AMJP001746 - AMJP001749 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de verschuivingen met nummers AMJP001746 tot en met 
AMJP001749 goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken budgethouders en de financiële dienst. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

52. Aanvraag personenlijst 'De Zevensprong en Klavertje 3' - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om de gevraagde personenlijst te verstrekken. 
De directeur van kleuterscholen De Zevensprong en Klavertje 3 dient in acht te nemen dat zij de verkregen 
adresgegevens niet mogen doorgeven aan derden, de gegevens enkel zullen gebruiken voor het 
aangevraagde doeleinde en de gegevens onmiddellijk zullen vernietigen eens het doeleinde is verstreken.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst burgerzaken voor verdere uitvoering.  

53. Aanvraag personenlijst Leonardusschool - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om de gevraagde personenlijst te verstrekken. 
Leonardusschool dient in acht te nemen dat zij de verkregen adresgegevens niet mogen doorgeven aan 
derden, de gegevens enkel zullen gebruiken voor het aangevraagde doeleinde en de gegevens onmiddellijk 
zullen vernietigen eens het doeleinde is verstreken.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst burgerzaken voor verdere uitvoering.  

54. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - W. K. 
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55. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - T. F. 

 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


