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VERSLAG VOORGAANDE ZITTING 

1. Verslag voorgaande zitting 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 4 mei 2021 wordt 
goedgekeurd. 

RUIMTE - INFRASTRUCTUUR 

2. Ruimte - infrastructuur: verslag werkvergadering - Besluit 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist het volgende: 
- Via dienst gebouwen: De goten van de kerk in Sint-Lenaarts zitten vol vuil en zouden dringend gekuist 
moeten worden. In het verleden deden onze diensten dit met de hulp van de hoogtewerker of ladderwagen 
van de brandweer. Sinds de hervorming van de brandweer is het echter moeilijker om dit materiaal van de 
zone te ontlenen. Vraag aan het college is of de gemeentelijke diensten dit moeten uitvoeren (rekening 
houdend met de mogelijkheid dat we mogelijk een andere oplossing zullen moeten zoeken om de goot te 
reinigen) of we deze verantwoordelijkheid aan de kerkfabriek laten. CBS: brief richten naar de 
brandweerzone om ondersteuning (materieel) te vragen bij reinigen van de dakgoten. In het schrijven 
de situatie goed kaderen. 
- Via secretariaat: Vraag van de Sint-Michielschool voor het transport van de bagage (meerdaagse van het 
vijfde en zesde leerjaar) van de school naar de verblijfplaats in Oostduinkerke op maandag 21 juni 2021 en 
terugbrengen naar de school op vrijdag 25 juni 2021 (zie mail in bijlage). CBS: mag opgenomen worden in 
de planning.   
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

projecten 

3. Weg- en rioleringswerken Rommersheide fase 4 - Albatrosdreef: Werfverslag 2 (d.d. 5 mei 
2021) - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van werfvergadering nr. 2 
van Sweco nv van 5 mei 2021 m.b.t. de weg- en rioleringswerken van het project Rommersheide fase 4 
(Albatrosdreef ed). 

duurzaamheid 

4. Aankoop straatvuilbakken - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om 20 Pelican afvalbakken en toebehoren aan te kopen 
bij VelopA (Greenhill Campus - Campus D), Interleuvenlaan 15 te 3001 Leuven voor een bedrag van € 9 
534,80 (incl. 21% btw). 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur, de dienst groen en 
leefomgeving en VelopA (Greenhill Campus - Campus D), Interleuvenlaan 15 te 3001 Leuven. 
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groendienst 

5. Kapvergunning Hensel laan B15 

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

6. Lastvoorwaarden voor het bermmaaien - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 
2021/021 

Besluit 
Artikel 1 
Het bestek met nr. 2021/021 en de raming voor de opdracht “Lastvoorwaarden voor het bermmaaien”, 
opgesteld door de Groendienst worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten 
voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 64.000,00 excl. btw of 
€ 77.440,00 incl. 21% btw. 
Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
Artikel 3 
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking: 
- Aernouts Swa, Jonkerweg 17 te 2990 Wuustwezel;- BODEN BVBA, Duiventorenstraat 16 te 2910 Essen; 
- Van Raak L, Hegge 102-104 te 2381  Weelde; 
- F. KENNES BVBA, Ulicotenseweg 66A te 2328 Meerle; 
- Gebr. Van Der Velden BVBA, Weehagenweg 30 te 2990 Wuustwezel; 
- Vermeiren NV, Beeksestraat 15 te 2321 Meer. 
Artikel 4 
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 28 mei 2021 om 10.00 uur. 

gebouwen 

7. Vernieuwen elektrische installatie + brandalarm in FERM kinderopvang - Stopzetting van de 
plaatsingsprocedure - 2021/015 

Besluit 
Artikel 1 
De plaatsingsprocedure voor Vernieuwen elektrische installatie + brandalarm in FERM kinderopvang wordt 
stopgezet. De opdracht wordt niet gegund en de procedure zal opnieuw opgestart worden. 

8. Vernieuwen elektrische installatie + brandalarm in FERM kinderopvang - Goedkeuring starten 
procedure en lijst uit te nodigen firma's - 2021/019 

Besluit 
Artikel 1 
De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “Vernieuwen 
elektrische installatie + brandalarm in FERM kinderopvang” wordt opgestart. 
Artikel 2 
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking: 
- OP SECURITY, Handelslei 31 te 2960 Sint-Job-in’t-Goor; 
- Danny De Bruyn, Lessiusstraat 43 te 2960 Brecht; 
- Van Den Broeck NV, Bredabaan 47 -49 te 2990 Wuustwezel; 
- DEJONGH ELECTRICS, Industriezone bosduin, Kwade weide 8 te 2920 Kalmthout; 
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- Van Bavel Elektriciteit, Sint- Lenaartseweg 131 te 2990 Wuustwezel; 
- Beckers Kevin, Schotensteenweg 35 te 2960 Brecht;- ELEKTRICITEITSWERKEN VOCHTEN NV, 
Ringlaan 11B Unit 2 te 2960  Brecht. 
Artikel 3 
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 18 juni 2021 om 10.00 uur. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

omgevingsvergunningen 

9. OMV2021/87 - Omgevingsvergunning - Abdijlaan 20 -  Openbaar onderzoek 

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

10. OMV2021/90 - Omgevingsvergunning - Wouwlaan 27 - Openbaar onderzoek 

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

11. OMV2021/150 - Omgevingsvergunning - Ringlaan 17, 19, 21, 23 en 25 - Openbaar onderzoek 

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

12. OMV2021/155 - Omgevingsvergunning - Kemphaanlaan 32 - Openbaar onderzoek 

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

13. OMV2021/173 - Omgevingsvergunning - Luyckstraat ZN en Weehagen ZN - Openbaar 
onderzoek 

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

14. OMV2021/12 - Omgevingsvergunning - Kromvenlaan 19 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het bouwen van een vrijstaande 
eengezinswoning met een vrijstaand bijgebouw en kappen van bomen in Kromvenlaan 19 te Brecht, 
kadasternummer (afd. 1) sectie M 31 Y8 mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
-De eik achteraan rechts dient bijkomend behouden te blijven (evenals de 3 bomen links achteraan 
op het perceel – zoals voorgesteld door de aanvrager).  
-Er wordt een heraanplant opgelegd van 2 streekeigen hoogstambomen met plantmaat 16/18. (dwz 
een stamomtrek van 16 tot 18 cm gemeten op 1 m boven het maaiveld.)  
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. 
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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: 
-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. 5000l 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 5,27 m2 en inhoud van 3295,75 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 
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perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel (deels) 
overstroombare (kruip)kelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water.  
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 vellen en ruimen kunnen het hele jaar gebeuren. Er wordt geen schoontijd opgelegd. 
-Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
-Deze omgevingsvergunning omvat enkel de toelating om de zone van het openbaar domein voor de oprit 
naar de garage of toegang tot de woning te verharden. Bijkomende verhardingen op het openbaar domein 
voor de woning kunnen maar aangelegd worden indien hiervoor schriftelijke toelating wordt verkregen van 
het college van burgemeester en schepenen. 
-Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.  
-Overwelving van baangrachten: de vergunninghouder of zijn rechtverkrijger is ten allen tijde 
verantwoordelijk voor de goede staat en werking van de overwelving. Voor het maken van een nieuwe 
overwelvingen is een stedenbouwkundige vergunning vereist. 

15. OMV2021/51 - Omgevingsvergunning - Moeshofstraat 43 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor plaatsen van een veranda en slopen van 
de bestaande veranda. in Moeshofstraat 43 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 54 S mits voldaan 
wordt aan volgende voorwaarden: 
  
Voorwaarden adviesinstanties  
De voorwaarden opgenomen in het advies van gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de 
watertoets dienen strikt nageleefd te worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
  
Stedenbouwkundige voorwaarden  
-Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
-Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
-De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
-Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
-Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
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van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 

16. OMV2021/94 - Omgevingsvergunning - Schotensteenweg 59 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning voor het overwelven van een gracht 
te Schotensteenweg 59, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 80 N3 mits voldaan wordt aan 
volgende voorwaarden: 
14,35m² verharding in de voortuin kan niet geregulariseerd worden. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Dienst Wegen dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies.  
De voorwaarden opgenomen in het advies van de Groendienst dienen strikt nageleefd te worden en maken 
integraal deel uit van dit advies. 
De voorwaarden opgenomen in het advies van 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 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: 
-Grachten en beken: In functie van ruiming en onderhoud dient men een ruimte van 1 meter te vrijwaren 
van obstakels en constructies langs grachten, beken of beddingen van niet-geklasseerde waterlopen. De 
gracht dient te allen tijde open gehouden te worden. 
-De overwelving van de baangracht wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de geldende 
gemeentelijke verordening inzake het overwelven van baangrachten en/of conform het advies van de 
Afdeling Wegen en Verkeer, Wegendienst en/of rioolbeheerder Pidpa.  
-Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
-Tijdens het broedseizoen dient men voor het verwijderen van de beplanting na te gaan of er gebruikte 
nesten aanwezig zijn.  Indien dit het geval is, dient men het verwijderen van de beplanting uit te stellen tot na 
de broedtijd. 
-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. 
 
 



7 

17. OMV2021/100 - Omgevingsvergunning - Drie Meisjeslaan 9 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor het slopen van bestaande constructies 
in Drie Meisjeslaan 9 te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 50 F3 mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
- Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige (aanwezig in dossier cfr. VLAREMA: Artikel 4.3.3.). 
De aanbevelingen en adviezen van dit SOP worden geacht nageleefd te worden, en opgevolgd te worden 
door de deskundige. Meer info: https://www.ovam.be/selectief-slopen-sloopopvolging 
https://www.ovam.be/asbest-en-sloop https://www.vlaanderen.be/sloopopvolgingsplan  
-Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade 
en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
-Alvorens met de afbraakwerken een aanvang te nemen wordt bij Eandis Koningin Elisabethlei 38, 2300 
Turnhout een attest bekomen waaruit blijkt dat in betreffende gebouwen alle elektriciteit- en gasmeters 
werden verwijderd. 
-Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
-Indien er op het bouwperceel private afwateringsgrachten aanwezig zijn moeten deze ten allen tijde 
opengehouden en onderhouden worden door de eigenaar of zijn rechtsverkrijger. Om de natuurlijke afvoer 
van het oppervlaktewater te verzekeren, is het verboden dergelijke afwatering te dempen of te overwelven 
zonder de uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. 

18. OMV2020/536 - Omgevingsvergunning - Cambeenbos laan E 6 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor bouwen van een woning met carport in 
Cambeenbos laan E 6 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 12 K5 mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden:  
Stedenbouwkundige voorwaarden 
-Er dient een heraanplant te gebeuren met 7 streekeigen hoogstambomen met plantmaat 16/18 om het 
groene karakter van de omgeving te garanderen. 
-Het niet-bebouwbare gedeelte moet aangelegd worden met hoogstammig groen. Het groen moet 
aangebracht worden langs alle zijden van het perceel, min de nodige toegangen. Slechts 10% van de 
perceelsoppervlakte mag ingenomen worden voor het aanleggen van grasperken, speelruimten, 
tennisvelden en dergelijke. 
  
Voorwaarden adviesinstanties 
De voorwaarden opgenomen in het advies van Dienst Wegen 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.  
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. 
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-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. 
  
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 5,04 m2 en inhoud van 3150 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. 
  
-Voorwaarden debiet nooduitlaat bij grote aangesloten oppervlakte aan daken en/of verharding: Het 
doorvoerdebiet bedraagt minimaal 10l/s en het ledigingsdebiet bedraagt maximaal 20 l/s.ha vanaf 2500 m2 
aangesloten verharding door middel van een knijpleiding, wervelventiel of pomp. 
Deze installatie maakt het mogelijk dat een buffervolume langzaam vol loopt, in de grond sijpelt en slechts 
een kleine hoeveelheid water over langere tijd afgevoerd wordt naar de riolering, gracht of waterloop. 
  
-Afkoppeling hemelwater: Het hemelwater afkomstig van deze werken mag niet aangesloten worden op de 
openbare riolering voor afvalwater (DWA) behoudens uitzonderlijk een geknepen nooduitlaat van de 
infiltratievoorziening op de riolering voor regenwater (RWA). 
-Waterlopenkaart: De erfdienstbare strook langs geklasseerde waterlopen en publieke grachten voor 
ruimingswerken moet gerespecteerd worden. Dit impliceert het vrijhouden van een zone van minimaal 5 
meter vanaf de oeverzone voor waterlopen (wetgeving 28/12/1967) en twee meter bij publieke grachten 
(light-statuut - GR 5/05/2015) 
-Grachten en beken: In functie van ruiming en onderhoud dient men een ruimte van 1 meter te vrijwaren 
van obstakels en constructies langs grachten, beken of beddingen van niet-geklasseerde waterlopen. De 
gracht dient te allen tijde open gehouden te worden. 
-De overwelving van de baangracht wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de geldende 
gemeentelijke verordening inzake het overwelven van baangrachten en/of conform het advies van de 
Afdeling Wegen en Verkeer, Wegendienst en/of rioolbeheerder Pidpa. 
-Grachten: Eventuele bestaande private afwateringsgrachten dienen gerespecteerd te worden. 
-Verharding & ontharding: Verhardingen dienen te worden beperkt, inzake oppervlakte aan verharding en 
materiaalgebruik voor de verhardingen. In functie van klimaatadaptatie worden verhardingen bij voorkeur 
aangelegd met waterdoorlatende materialen in combinatie met een waterdoorlatende funderingslaag om 
maximaal infiltratie van hemelwater ter plaatse mogelijk te maken.  
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Voor waterdoorlatende materialen zijn er geen extra watermaatregelen zoals infiltratieverpichtingen van 
toepassing. Enkele voorbeelden materialen waar het water naast of door de verharding de grond in kan: 
°materialen: grind, dolomiet, grastegels, grasbetontegels, beplanking, mulchbedekking, houtspaanders of 
waterdoorlatende klinkers (klinkers met drainageopeningen of poreuze betonstraatstenen) 
°funderingsmaterialen: (breek)zand of steenslag, geotextiel 
°praktische tips te raadplegen in de online ‘Waterwegwijzer bouwen en verbouwen’. 
°opmerking gebruik steenslag: het gebruik van gebroken steenpuin voor bouwkundig bodemgebruik als 
alternatief funderingsmateriaal is toegestaan voor zover gescheiden van de bodem en afgedekt onder de 
voorwaarden van het Vlarebo (zie website ovam). 
-Ophoging: Voldoende afstand van de buren respecteren en/of preventieve maatregelen treffen in functie 
van wateroverlast. Een ophoging ter hoogte van de woning kan in combinatie met afgraving dieper op het 
perceel of minstens respecteren natuurlijke maaiveld buiten de bouwzones. Eventueel (deels) 
overstroombare (kruip)kelder te voorzien ter compensatie van de ruimte voor water.  
   
En overige stedenbouwkundige voorwaarden 
-Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om 
schade en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. 
-Overeenkomstig het decreet van 9 mei 2008 houdende de beveiliging van woningen door optische 
rookmelders dient  de woning uitgerust te worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan 
de bepalingen van het decreet. (Volgens dit decreet is een rookmelder een apparaat van de derde generatie 
dat reageert op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal, dat 
niet van het ionische type is en uitgerust is met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar en erkend door een EN45011 geaccrediteerd certificatieorganisme door BELAC of 
door een Europees accreditatieorganisme dat lid is van de multilateral agreement (MLA) van de "European 
co-operation for Accreditation –EA”) 
-Het slopen dient te gebeuren volgens de principes van selectief slopen en sorteren aan de bron 
overeenkomstig het sectoraal uitvoeringsplan Milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de 
bouw. Dit houdt onder meer in dat alle gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestafval eerst verwijderd moeten 
worden en dat verder de overige afvalstoffen die vrijkomen zoals glas, hout en kunststoffen en dergelijke zo 
veel mogelijk apart ingezameld en afgevoerd worden om zuivere afvalstromen mogelijk te maken. Voor 
bepaalde gebouwen van meer van 1000 m³ dient volgens het vlarea bovendien een sloopinventaris 
opgemaakt te worden door een architect of deskundige. 
-De terrassen moeten in overeenstemming met de burgerlijke regelgeving worden aangelegd. Terrassen 
voorzien tot op de dakrand en/of de perceelgrens zijn in strijd met de bepalingen van het burgerlijk wetboek 
over het nemen van zichten en lichten. Een terras moet minimaal 1,9m van de perceelsgrens verwijderd 
blijven. 
-Alle aanpassingen aan nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, riolering, 
grachten, t.v. distributie en telefoon nodig voor de realisatie van dit project zijn volledig ten laste van de 
bouwheer. 
-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. 

omgevingsmeldingen 

19. OMV2021/181 - Omgevingsmelding - Gildelaan 11 - Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
droogzuiging inrichting gelegen te 2960 Brecht, Gildelaan 11, kadasternummer (afd. 5) sectie A 18 B14. 
Artikel 2 
Er wordt akte genomen voor de duur van de werkzaamheden. 
Artikel 3 
De algemene en sectorale voorwaarden moeten worden nageleefd. 
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Bijzondere milieuvoorwaarden: 
- Bronbemaling, droogzuiging van bouwputten/werven en drainering:  
(Het is verboden een bronbemaling te exploiteren als die geheel of gedeeltelijk is gelegen in een 
beschermingszone van het type I of II van grondwaterwinningen, bestemd voor de openbare 
watervoorziening.) 
De droogzuiging moet voldoen aan art 5.53.3.1 van vlarem II. 
Ingezet moet worden op retourbemaling. d.w.z. dat het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk 
terug in de grond moet gebracht worden in de directe omgeving, weliswaar buiten de onttrekkingszone, via 
een infiltratiesysteem of via lozing in de dichtstbijzijnde waterloop, gracht of regenwaterafvoer. 
Enkel als voorgaande oplossingen niet haalbaar zijn kan lozing op de openbare riolering, met een verbod op 
lozing in de vuilwaterafvoer (DWA) indien gescheiden regenwaterafvoer (RWA) aanwezig, én maximaal tot 
10m³/u. (Pomp je meer dan 10m³/u op dan mag je enkel lozen op de riolering als je hiervoor een schriftelijke 
toestemming van Aquafin hebt bekomen.)  
De infiltratie of de lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast veroorzaken. 
Het grondwater dat onttrokken wordt bij de draineringen alsook bij de bronbemalingen moet, in zoverre dit 
met toepassing van de beste beschikbare technieken mogelijk is, nuttig worden gebruikt. 
Het bemalingswater moet maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik aan de omwonenden. 
Voor elke lozing van bronbemalingswater moet een zandvanger geplaatst worden, ongeacht retourbemaling, 
afvoer naar de beek of riolering. 
De exploitatie kan slechts starten daags na ontvangst van de aktename (art. 112 omgevingsdecreet). 
Groenschade: 
Schade ten aanzien van waardevolle bomen of beplanting in de omgeving dient vermeden te worden. 
Indien mogelijk enkel droogzuiging buiten droogte en zomerperiode en/of toepassing van retourbemaling  
(vb druppelbevloeiing bomen, afvoer buiten onttrekkingszone). 
Langdurige droogzuiging tussen de groei (apri-nov) dient vermeden te worden. 
Geluidsoverlast: 
De nodige maatregelen dienen genomen te worden om hinder (geluid, trillingen, …) te voorkomen. De pomp 
moet aangepast zijn aan de best beschikbare technieken en het omgevingsgeluid.  
In woongebieden worden bij voorkeur uitsluitend geluidsarme pompen gebruikt. 

omgevingsvergunningen voor verkavelen 

20. OMVV 2021/5 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Hogebaan zn - Openbaar onderzoek 

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

21. OMVV2020/1 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Mieksebaan 108 - Afleveren attest 

Besluit 
Artikel 1 
Aan notariaat De Herdt & Maes, Leliestraat 41, 2540 Hove wordt een attest afgeleverd waarin het college 
van burgemeester en schepenen verklaart dat de verkavelaar m.b.t. de verkaveling gelegen te Mieksebaan 
108 kadastraal gekend als (afd. 1) sectie A 329 L4 en (afd. 1) sectie A 329 K4, waarvoor vergunning 
verleend werd op 15/09/2020 met kenmerk omgevingsloket OMV_2019163121 en gemeentelijk 
dossiernummer OMVV2020/1 aan alle in de verkavelingsvergunning opgelegde voorwaarden heeft voldaan 
en dat de percelen welke van deze verkaveling deel uitmaken als bouwgrond mogen verkocht worden. 

omgevingsberoepen 

22. OMV2020/436 - Omgevingsvergunning - Appelvinklaan ZN (1) - Inname bijkomend standpunt 
n.a.v. beroepschrift 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt n.a.v. het beroep tegen het besluit van het college van 
burgemeester en schepenen van 02/02/2021 het bijkomend standpunt in om de woning binnen de 
maximale bouwzone ca. 2,58 meter dichter naar de linker perceelsgrens in te planten, tot op 3 meter uit 
deze linker perceelsgrens, zodat er rechts een ruimere bouwvrije zone van ca. 5,58 meter ontstaat (i.p.v. 3 
meter) en de eiken nabij de rechter perceelsgrens en oorspronkelijke oprit behouden kunnen blijven. 
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princiepsaanvragen 

23. OMV2021/157 - Omgevingsmelding - Gildelaan 21 - Aktename melding stedenbouwkundige 
handelingen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend voor het aanbouwen van 
een veranda op een perceel gelegen te Gildelaan 21, 2960 Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 18 B15.  
Artikel 2 
De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de 
meldingsakte. 

stedenbouwkundige attesten 

24. SA2020/35 - Stedenbouwkundige attesten - De Gauw 61 - Deels positief, deels negatief 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een negatief stedenbouwkundig attest afgeleverd voor het regulariseren van de aanbouw in de 
rechter zijtuinstrook in De Gauw 61 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie B 231 F5 . (Een optie kan zijn 
om deze om te vormen conform de voorschriften voor een autobergplaats in de bouwvrije zijtuinstrook) 
Er wordt een positief stedenbouwkundig attest afgeleverd voor het regulariseren van de achterbouw 
conform de algemene voorschriften voor halfopen bebouwing in De Gauw 61 te Brecht, kadasternummer 
(afd. 5) sectie B 231 F5  mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
-De regularisatie van de achterbouw dient binnen het algemene profiel voor halfopen bebouwing te passen. 
Er dient een bouwvrije strook van 3m bewaard te worden ten opzichte van de rechter perceelsgrens. 
-Toekomstige verbouwingen of uitbreidingen dienen binnen het profiel voor halfopen bebouwing te passen, 
zodat verder naar het toekomstbeeld toe gewerkt kan worden van een halfopen bebouwing te koppelen met 
huisnummer 59. 

25. SA2020/36 - Stedenbouwkundige attesten - Van Bavellaan 43 - Voorwaardelijk positief 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een positief stedenbouwkundig attest afgeleverd voor het slopen van de bestaande constructies en 
bouwen van een vrijstaande eengezinswoning in Van Bavellaan 43 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) 
sectie M 67 Z11  aan GEO BVBA mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
-De algemene voorschriften voor open bebouwing dienen gevolgd te worden. 
-De bouwzone wordt beperkt tot een diepte van maximaal 17m conform de algemene voorschriften voor 
open bebouwing. 
-De voorgevellijn dient op het gemiddelde van de 2 aanpalende percelen te liggen. 
-De totale breedte van de woning max maximaal 2/3 van de perceelsbreedte bedragen. 
-Vergunningsplichtige vrijstaande bijgebouwen dienen te worden voorzien op minstens 10m achter de 
achtergevel van het hoofdgebouw en conform de algemene voorschriften. 
- De bebouwbare oppervlakte mag slechts 250 m² bedragen met inbegrip van eventuele afzonderlijke 
gebouwen. 
- Het niet-bebouwbare gedeelte moet aangelegd worden met hoogstammig groen (het bestaande moet 
bewaard worden). Het groen moet aangebracht worden langs alle zijden van het perceel, min de nodige 
toegangen. Slechts 10% van de perceelsoppervlakte mag ingenomen worden voor het aanleggen van 
grasperken, speelruimten, tennisvelden en dergelijke. 
-om verhardingen te beperken mogen vrijstaande bijgebouwen in de achtertuin niet de functie van 
autobergplaats hebben. De nodige parkeerplaats(en) conform de gemeentelijke parkeerverordening dienen 
te worden voorzien als openluchtparkeerplaats of als garage of carport binnen de bouwzone. 
-Max 5% van het perceel mag verhard worden met uitzondering van verhardingen voor opritten en 
toegangen tot de woning en garage. 
-Max 50% van de voortuin mag verhard worden in functie van toegangen en parkeren. De overige 50% van 
de voortuin dient als groene ruimte ingericht te worden. 
-Verhardingen dienen zoveel mogelijk uitgevoerd te worden in waterdoorlatende materialen. Bij het gebruik 
van niet waterdoorlatende materialen dient het hemelwater dat op deze verharding valt af te vloeien naar 
een aanpalende groenstrook op eigen terrein. 
-Grasdals worden gezien als waterdoorlatende verharding en niet als groene ruimte 
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-Bij een latere omgevingsvergunningsaanvraag dient een sluitend boscompensatievoorstel toegevoegd te 
worden. Zo niet is de aanvraag onvolledig. De omgevingsvergunningsaanvraag dient eveneens de 
dossierstukken voorzien in de gemeentelijke groenverordening te bevatten. 
-De landmeter dient verder te onderzoeken of een grondafstand van 4,5m voldoende is, of dat dit 6m dient te 
zijn (zoals 2 recente verkavelingen aan de overzijde van de straat) 
-De voorwaarden van het Agentschap voor Natuur en Bos dienen strikt te worden nageleefd. 
-De voorwaarden van de Groendienst dienen strikt te worden nageleefd. 
-De voorwaarden van de gemeentelijke milieuambtenaar met betrekking tot de watertoets dienen strikt te 
worden nageleefd. 

mobiliteit 

26. Signalisatievergunningen - Toelating 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor het plaatsen van signalisatie op de 
openbare weg aan:  
- De aanvrager vraagt om van maandag 17 mei 2021 tot en met maandag 24 mei 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, 
Edith Cavelllaan t.h.v. huisnr. 22: parkeerverbod + inname van de rijbaan voor het plaatsen van container. 
- De aanvrager vraagt om tussen maandag 3 mei 2021 en woensdag 12 mei 2021 (1 à 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, Eester t.h.v. huisnr. 2A –wachtaansluiting verplaatsen 
– inname fietspad en halve rijbaan – alternerend verkeer. 
- De aanvrager vraagt om tussen maandag 14 juni 2021 en zondag 20 juni 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf  op volgende plaats(en): te Brecht, 
Uniondreef t.h.v. huisnr. 32 –  parkeerverbod hoek Uniondreef/Vestlaan + parkeerverbod voor Uniondreef 
volledig - afsluiten straat voor grote kraan. (enkel overdag) (aanpassing)  
- De aanvrager vraagt om van zaterdag 8 mei 2021 tot en met woensdag 8 december 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, 
Gemeenteplaats t.h.v. huisnr. 15 – parkeerverbod voor het plaatsen van terras. 
- De aanvrager vraagt om op zaterdag 26 juni 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Sint-Job-in-‘t-Goor, Kerklei thv huisnr. 30 - 
parkeerverbod inzake verhuis. 
- De aanvrager vraagt om tussen donderdag 6 mei 2021 en vrijdag 28 mei 2021 (3 werkdagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Fluvius op 
volgende plaats(en): te Brecht, Vogelkerslaan/Andrélaan t.h.v. verschillende locaties – plaatsen van 
nutsleidingen –  inname voetpad en berm. 
- De aanvrager vraagt om tussen maandag 26 april 2021 en vrijdag 7 mei 2021 (1 à 2 werkdagen in deze 
periode) –verlenging signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: 
Pidpa Hidrorio op volgende plaats(en): te Brecht, Rommersheide I  t.h.v. huisnr. 21  – aansluiting opzoeken, 
DWA putje plaatsen + herstellen – werken in de berm – inname rijbaan gedeeltelijk. 
- De aanvrager vraagt om om van dinsdag 25 mei 2021 tot en met woensdag 2 juni 2021 (aanpassing 
datum) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf op 
volgende plaats(en): te Brecht, Kerklei t.h.v. huisnr.  26 – parkeerverbod voor het plaatsen van camionettes 
voor renovatie. 
- De aanvrager vraagt om op donderdag 20 mei 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, Dorpsstraat thv huisnr. 85: 
parkeerverbod voor het verhuiswagen. 
- De aanvrager vraagt om op maandag 10 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 van maandag 17 mei 2021 tot en met maandag 12 juli 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, 
Braakstraat  t.h.v. huisnr. 42 : inname voetpad voor plaatsen stelling inzake gevelwerken – parkeerverbod. 
- De aanvrager vraagt om tussen dinsdag 20 april 2021 en vrijdag 20 mei 2022 (af en toe in deze periode) – 
aanpassing datum signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: 
zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, Venusstraat 14 – inname fiets- en voetpad voor het leveren van 
materiaal en betonwerken. 
- De aanvrager vraagt om tussen maandag 10 mei 2021 en vrijdag 21 mei 2021  (enkele dagen in deze 
periode) – aanpassing datum signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren in opdracht 
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van: Gemeente Brecht op volgende plaats(en): te Brecht, Krekelbergstraat/Tilburgbaan – aanbrengen 
fietssuggestiestrook – parkeerverbod – eenrichtingsverkeer. 
- De aanvrager vraagt om tussen maandag 31 mei 2021 en woensdag 16 juni 2021 (max. 2 werkdagen in 
deze periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Fluvius op 
volgende plaats(en): te Brecht, Vaartkant Rechts – aanleg nutsleidingen met boring – werken in de berm + 
inname deel van de rijbaan. 
- De aanvrager vraagt om tussen maandag 31 mei 2021 en dinsdag 15 juni 2021 (enkele werkdagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Fluvius op 
volgende plaats(en): te Brecht, Hoge Mereyt t.h.v. 10C - 12 – aanleg nutsleidingen voor verzwaren net – 
werken in de berm + inname deel van de rijbaan. 
- De aanvrager vraagt om tussen woensdag 19 mei 2021 en vrijdag 28 mei 2021 (1 a 2 werkdagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Pidpa Hidrorio op 
volgende plaats(en): te Brecht, Kattenhoflaan t.h.v. huisnr. 57 –zuiger op riolering – inname fietspad en 
halve rijbaan voor een sluis voor de fietsers. 

27. Deelname traject Verkeersveilige Gemeente 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist deel te nemen aan het traject Verkeersveilige 
Gemeente. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Jessy Pauwels, consulent Verkeersveiligheid - dienst 
Mobiliteit, Provincie Antwerpen. 

wonen 

28. Agentschap Wonen-Vlaanderen: verplicht conformiteitsattest - publicatie ministerieel besluit 
in het Belgisch Staatsblad - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het digitaal schrijven van het Agentschap 
Wonen-Vlaanderen d.d. 3 mei 2021 betreffende de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 27 april 2021 
van het ministerieel besluit van 10 december 2020 waarbij de verordening van de gemeenteraad van 8 
oktober 2020 wordt goedgekeurd over het verplicht conformiteitsattest. 

29. Voornemen tot opname leegstaande woningen en gebouwen in het gemeentelijk 
leegstandsregister 

Besluit 
Artikel 1 
Volgende panden worden, wanneer de beslissing tot opname niet tijdig betwist wordt conform artikel 9 van 
het reglement voor inventarisatie en belasting van leegstaande woningen en gebouwen of het bezwaar 
wordt onontvankelijk of ongegrond verklaard, opgenomen in het gemeentelijk register voor leegstaande 
woningen en gebouwen op datum van de administratieve akte, zijnde 4 mei 2021: 

gemeentelijk 
dossiernummer       

Straat Huisnummer Datum laatste inschrijving 

LS_2021_3 Molenstraat 26 10/03/2014 

LS_2021_36 Kabouterlaan 14 08/05/2017 

LS_2021_38 Kerklei 35 01/10/2018 

LS_2021_39 Lenteweg 8 23/03/2017 

LS_2021_42 Zandgroefweg 58 25/02/2015 

LS_2021_43 Dwarsdreef 30 12/09/2012 

LS_2021_44 Dopheidelaan 15 14/12/2012 
 

  
Voor voornoemde panden is bij definitieve opname een heffing van leegstand verschuldigd vanaf 4 
november 2021. 
Artikel 2 
Op basis van art. 9 kan een zakelijk gerechtigde binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na 
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deze van de betekening van het aangetekend schrijven, bij het college van burgemeester en schepenen 
beroep aantekenen tegen de beslissing tot voornemen tot opname in het leegstandsregister. Het beroep 
wordt per beveiligde zending betekend. 
Het college doet uitspraak over het beroep en betekent zijn beslissing aan de indiener ervan binnen een 
termijn van negentig dagen, ingaand de dag na deze van de betekening van het beroepschrift. De uitspraak 
wordt per beveiligde zending betekend. 
Artikel 3            
Afschrift van de beslissing tot opname wordt overgemaakt aan alle zakelijk gerechtigden, de financieel 
directeur en de dienst grondgebiedszaken. 

30. Procedure aanpassen van het lokaal toewijzingsreglement (LTR) 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om het lokaal toewijzingsreglement te wijzigen en 
hiervoor volgende procedure te volgen: 
 1. Opmaak nota tot goedkeuring procedure tot aanpassing LTR en goedkeuring door CBS 
 2. Samenstellen werkgroep voor de wijziging van een gemeentelijk toewijzingsreglement met relevante 
woon- en welzijnsactoren 
 3. Opstellen ontwerptekst LTR 
 4. Bespreking in en advies door de leden van het lokaal woonoverleg met betrekking tot de ontwerptekst 
 5. Ontwerptekst LTR en advies van de leden van het lokaal woonoverleg ter goedkeuring voorleggen aan 
college van burgemeester en schepenen (CBS) 
 6. Indien nodig ontwerptekst LTR aanpassen 
 7. Ontwerptekst ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad 
 8. Overmaken dossier en goedgekeurd LTR aan de Vlaamse regering, departement Wonen.  
Artikel 2            
Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan het woonloket om het lokaal 
toewijzingsreglement te wijzigen op twee vlakken: 

1. De leeftijd in de doelgroep ouderen wordt van 70 jaar naar 65 jaar gewijzigd 
2. Wat betreft lokale binding zouden er bovenop de reeds bestaande voorrangsregels, namelijk: 

                   -de laatste 6 jaar, 3 jaar in Brecht gewoond te hebben 

 of 
                   -ooit 15 jaar in Brecht gewoond te hebben (met dezelfde quotering)  
       2 groepen bijkomen volgens een cascadesysteem: 
                   -de laatste 6 jaar 2 jaar in Brecht gewoond te hebben 
                   -de laatste 6 jaar 1 jaar in Brecht gewoond te hebben 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

31. Klachtenbehandeling - Rapport april 2021 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het rapport van klachtenbehandeling (in 
bijlage), voor de maand april 2021. 

32. Antwoord Agentschap Binnenlands Bestuur - Klacht van burger(s) over het sneeuwvrij 
maken en slecht onderhoud van de Vrijwilligersstraat en Korte Nieuwstraat - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het antwoord van het Agentschap Binnenlands 
Bestuur (d.d. 5 mei 2021) op de klacht met betrekking tot het sneeuwvrij maken en slecht onderhoud van de 
Vrijwilligersstraat en Korte Nieuwstraat. 
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informatiebeheer 

33. Lastvoorwaarden voor het digitaliseren van bouwvergunningen (1999 - 2001) - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 06 mei 2021, opgesteld door de 
expert Informatiebeheer.  
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 (rekening houdend met de 
gunningscriteria) bieder, zijnde IGUANA Leuvensesteenweg 633 C, 1930 Zaventem, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van € 6929,25 excl. btw of € 8384,39 incl. 21% btw. 
De verlengingen worden mogelijks gegund tegen dezelfde voorwaarden als de basisopdracht.  
Artikel 4 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de opgemaakte technische bepalingen.  
Artikel 5 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2021, op budgetcode 
MJP000462/Raming/A000078/6144200/0113/E/U/Werkingskosten archief. 

personeel 

34. Vacantverklaring van 1 VE contractuele functie van expert omgeving (A1a-A3a) 

35. Vacantverklaring van 1 VTE contractuele functie van consulent omgeving (milieu) (B1-3) 

36. Vacantverklaring van 1 VTE contractuele functie van consulent handhaving (B1-3) 

37. Vacantverklaring van 0,5 VTE contractuele functie van consulent duurzame ontwikkeling (B1-
3) 

38. Tijdelijke aanstelling van arbeider-groendienst in afwachting tot effectieve bijkomende 
tewerkstelling  

39. Verlenging aanstelling tijdelijke contractuele arbeider-schoonmaak i.v.v. afwezigheid van 
schoonmaaksters  

40. Verlenging aanstelling tijdelijke contractuele arbeider-schoonmaak i.v.v. afwezigheid van 
schoonmaaksters  

41. Disponibiliteitstelling  

42. Aanvaarding vrijwillig ontslag  

FINANCIËN 

43. 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 145 457,19 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 
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44. Bezwaarschrift gemeentebelasting op de verspreiding van niet geadresseerde drukwerken en 
gelijkgestelde producten - aanslagjaar 2020 periode 6-16 - SS 

Besluit 
Artikel 1 
Het bovengenoemd bezwaarschrift van SA Sitmedia wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de eiser en de financieel directeur. 

45. Bezwaarschrift gemeentebelasting op de verspreiding van niet geadresseerde drukwerken en 
gelijkgestelde producten - aanslagjaar 2020 periode 6-16 - CI 

Besluit 
Artikel 1 
Het bovengenoemd bezwaarschrift van Casa International wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de eiser en de financieel directeur. 

46. Bezwaarschrift gemeentebelasting tweede verblijven - aanslagjaar 2020 - RS 

Besluit 
Artikel 1 
Het bovengenoemd bezwaarschrift van RS wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de eiser en de financieel directeur. 

47. Bezwaarschrift gemeentebelasting op de verspreiding van niet geadresseerde drukwerken en 
gelijkgestelde producten - aanslagjaar 2020 periode 1-5 - MM 

Besluit 
Artikel 1 
Het bovengenoemd bezwaarschrift van Marketing Map voor Media Markt wordt onontvankelijk verklaard. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de eiser en de financieel directeur. 

48. Bezwaarschrift gemeentebelasting op de verspreiding van niet geadresseerde drukwerken en 
gelijkgestelde producten - aanslagjaar 2020 periode 1-16 - CA 

Besluit 
Artikel 1 
Het bovengenoemd bezwaarschrift van Catinvest wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de eiser en de financieel directeur. 

49. Bezwaarschrift gemeentebelasting op de verspreiding van niet geadresseerde drukwerken en 
gelijkgestelde producten - aanslagjaar 2020 periode 17-29 - MM 

Besluit 
Artikel 1 
Het bovengenoemd bezwaarschrift van Marketing Map voor Media Markt wordt ontvankelijk en gegrond 
verklaard. Het kohierartikel 720060016639 zal gecrediteerd worden voor 319,56 euro. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de eiser en de financieel directeur. 

50. Bezwaarschrift gemeentebelasting op de verspreiding van niet geadresseerde drukwerken en 
gelijkgestelde producten - aanslagjaar 2020 periode 17-29 - DDL 

Besluit 
Artikel 1 
Het bovengenoemd bezwaarschrift van Marketing Map voor Delhaize De Leeuw wordt ontvankelijk en 
gegrond verklaard. Er zal een creditnota worden opgemaakt voor kohierartikel 720060014316 ter waarde 
van 106,52 euro. 
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Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de eiser en de financieel directeur. 

51. Bezwaarschrift gemeentebelasting op de verspreiding van niet geadresseerde drukwerken en 
gelijkgestelde producten - aanslagjaar 2020 periode 17-29 - PeT 

Besluit 
Artikel 1 
Het bovengenoemd bezwaarschrift van Marketing Map voor Prik en Tik wordt ontvankelijk  en gegrond 
verklaard. Er zal een creditnota worden opgemaakt voor kohierartikel 720060018053 ter waarde van 12,94 
euro. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de eiser en de financieel directeur. 

52. Bezwaarschrift gemeentebelasting op de verspreiding van niet geadresseerde drukwerken en 
gelijkgestelde producten - aanslagjaar 2020 periode 17-29 - LB 

Besluit 
Artikel 1 
Het bovengenoemd bezwaarschrift van Marketing Map voor Lidl Belgium wordt ontvankelijk en gegrond 
verklaard. Er zal een creditnota worden opgemaakt voor kohierartikel 720060014821 ter waarde van 60,60 
euro. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de eiser en de financieel directeur. 

53. Bezwaarschrift gemeentebelasting op de verspreiding van niet geadresseerde drukwerken en 
gelijkgestelde producten - aanslagjaar 2020 periode 17-29 - CA 

Besluit 
Artikel 1 
Het bovengenoemd bezwaarschrift van Catinvest wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de eiser en de financieel directeur. 

54. Ambtshalve aanslagen gemeentebelasting op de verspreiding van ongeadresseerd 
reclamedrukwerk en gelijkgestelde producten - aanslagjaar 2020 wk 30 tem wk 41 - 
Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om bovengenoemde belastingplichtigen ambtshalve te 
belasten. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de de financieel directeur. 

55. Kennisname arrest leegstand - Hoogstraatsebaan 66B 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het arrest van het Hof van Beroep te 
Antwerpen van 27 april 2021 met betrekking tot de leegstandsheffing aanslagjaar 2018 voor de woning 
gelegen te Hoogstraatsebaan 66B, 2960 Brecht. 

56. Aanstelling gerechtsdeurwaarder onteigeningen Kloosterstraat - Gerechtelijke fase 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om de gerechtsdeurwaarder AJO BV-CVBA, 
Amerikalei 73, 2000 Antwerpen aan te stellen om de dagvaardingen te betekenen in het kader van de 
onteigeningen in de Kloosterstraat. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 
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57. Bepaling indicatoren bij het meerjarenplan 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de indicatoren zoals bijgevoegd goed en zal over deze 
indicatoren rapporteren aan de gemeenteraad. 

58. Budgetverschuivingen AMJP001830 - AMJP001831 en AMJP002014 - AMJP002017 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de verschuivingen met nummers AMJP001830 tot en met 
AMJP001831 en AMJP002014 tot en met AMJP002017 goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken budgethouders en de financiële dienst. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

59. Aanvraag personenlijst bibliotheek Brecht 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om de gevraagde personenlijst af te leveren aan 
de gemeentelijke bibliotheek voor het toezenden van de uitnodigingen tot afhaling van de boekenpakketten 
in kader van het boekstart-project.  
De bibliotheek dient in acht te nemen dat zij de verkregen adresgegevens niet mag doorgeven aan derden, 
dat zij de verkregen gegevens enkel zal gebruiken voor het beoogde doeleinde en dat zij de gegevens 
onmiddellijk zal vernietigen eens het doeleinde is verstreken.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst bevolking voor verdere uitvoering.  

60. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - D.R.Y.F. 

61. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - A.K. 

MENS - VRIJE TIJD 

62. Verdeling gedeeltelijke terugbetaling lidmaatschap vrijetijdsbesteding Brechtse jongeren 
omwille van Corona voor de periode april 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de betaalopdracht en beslist de 41 
aanvragen uit te betalen conform het reglement. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst vrije tijd en de dienst financiën. 

63. Besteding restbedrag noodfonds 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan 'het toelagereglement ter ondersteuning 
van het verenigingsleven omwille van de impact van Corona op hun werking - Periode 2' en verwijst dit door 
ter goedkeuring naar de gemeenteraad. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring aan de besteding van het restbedrag van 
het noodfonds zoals toegelicht in de motivatie. 



19 

Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om de bijgevoegde bestedingsnota voor te 
leggen aan de adviesraden. 

64. Uitzonderlijke wijziging subsidiereglementen vrije tijd in kader van COVID-19 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt goed dat de geldende subsidiereglementen voor sport, 
jeugd, cultuur en ouderen uitzonderlijk niet toegepast worden voor het huidige werkjaar. In plaats daarvan 
wordt aan verenigingen een gewogen gemiddelde uitgekeerd van de subsidies die ze de voorbije 3 
werkjaren voorafgaand aan 2020 (start coronacrisis) hebben ontvangen. In het gewogen gemiddelde worden 
volgende gewichten gehanteerd: 
- De ontvangen subsidie van het vorige werkjaar heeft een gewicht van 50% 
- De ontvangen subsidie van 2 werkjaren eerder heeft een gewicht van 30% 
- De ontvangen subsidie van 3 werkjaren eerder heeft een gewicht van 20% 
De uitzonderingshoofdstukken van jeugd (Hoofdstuk 4 - Kadervormingstoelage; Hoofdstuk 6 - Bouw- en 
verbouwingssubsidies; Hoofdstuk 8 - Subsidiëring van jeugd- en cultuurprojecten) en cultuur (Hoofdstuk 5 - 
Projectsubsidies) worden uitbetaald conform de geldende sectorale subsidiereglementen. 
Het collegepunt wordt voor goedkeuring verder doorverwezen naar de gemeenteraad. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen keurt goed dat het tijdstip van uitbetaling uitzonderlijk 
aangepast wordt voor de jeugd- en sportsubsidies. In plaats van een uitbetaling eind 2021 gebeurt de 
uitbetaling nu ten laatste eind augustus 2021. 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om de beoogde regeling voor te leggen aan 
de adviesraden. 

sport 

65. Verslag sportraad van 27 april 2021 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag en de uitgebrachte adviezen van 
de sportraad van 27 april 2021. 

WELZIJN 

66. Octopusgemeente 2021 - 2022 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorstel om de lidgelden voor de 
Octopusscholen op het grondgebied van Brecht ook voor het volgende schooljaar 2021-2022 te betalen en 
besluit hiervoor een bedrag van 931,70 euro vrij te maken op het ARK 6142100. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan dienst welzijn en dienst financiën.  
 

 
Annemie Marnef Eline Peeters 
Algemeen Directeur Burgemeester waarnemend 
 


