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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 18 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 mobiliteit: Melding 2021_00183: in aansluiting op besluit van vorig college: betreffende het constant 
verkeerd parkeren voor de poort/uitrit van de melder: Woning gelegen te Dorpsstraat 112 met toegangspoort 
naar parkeerplaatsen in Processieweg (een poort is tot 2m hoogte vrijgesteld van vergunning). 
Inplantingsplan Dorpsstraat 112: zie bijlage - poort werd geplaatst zoals op inplantingsplan. Uit navraag bij 
de dienst omgeving blijkt dat poorten en afsluitingen in sommige gevallen vrijgesteld zijn van 
vergunning:  afsluitingen tot een hoogte van twee meter in de zijtuin en achtertuin, toegangspoorten en open 
afsluitingen tot een hoogte van twee meter en gesloten afsluitingen tot een hoogte van 1 meter in de 
voortuin. Blijkbaar wordt er eveneens op het voetpad geparkeerd omdat de parkeerplaats naast de poort te 
kort is. (zie foto's).  
  Nieuw Voorstel: plaatsen van een bloembak op de korte parkeerplaats naast de poort waar de auto's 
geparkeerd staan op de foto - zie bijlage CBS: lijnen mogen geschilderd worden, maar beperkt tot deze 
ene parkeerplaats. 
- Van Pulstraat 13: Het hekwerk tussen nummer 13 en het gemeentemagazijn is zeer onstabiel (zie mail en 
offerte) in bijlage. CBS: OK - contact nemen met financiële dienst om dit correct af te handelen.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de desbetreffende diensten. 

3. Planning dienst infrastructuur - Aktename 

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

groendienst 

4. Kapvergunning Astridlaan2 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
een berk, den en eik zonder heraanplant. De acacia's mogen niet gekapt worden.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 
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5. Kapvergunning Moskoeylaan 38 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
6 sparren mits heraanplant van 3 streekeigen hoogstambomen van plantmaat 16/18 (16-18 cm stamomtrek 
op borsthoogte)                           . 
De kaptoelating is slechts uitvoerbaar na ontvangst van de waarborg in het kader van de opgelegde 
heraanplant. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 

6. Kapvergunning Weymoutlaan 11 

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

7. Kapvergunning Hendrik Consciencelaan 16 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de bovenstaande kapaanvraag goed voor het rooien van 
5 eiken mits heraanplant van 5 streekeigen hoogstambomen van plantmaat 16/18 (16-18 cm stamomtrek op 
borsthoogte)                           . 
De kaptoelating is slechts uitvoerbaar na ontvangst van de waarborg in het kader van de opgelegde 
heraanplant. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager en de groendienst. 

8. Kapvergunning De Gauw 74 

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

9. Kapvergunning Fazantenlaan 23 

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

10. Kapvergunning Mieksebaan 144 

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

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het overzicht van de waarborgen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst en de dienst omgeving, de dienst 
groen & leefomgeving en de wegendienst. 

wegendienst 

12. Werken nutsleidingen - Toelating/Melding 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de uitvoering van volgende werken: 
- Telenet, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen voor werken t.h.v. Gasthuisstraat 14 & 14A, 2960 Brecht 
volgens dossier 25064460. 

RUIMTE - RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

omgeving 

algemeen 

13. SV2012/334 - Stedenbouwkundige vergunning - Papbosstraat 2b - Aktename arrest Raad voor 
Vergunningenbetwistingen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het arrest van de raad voor 
vergunningsbetwistingen van 22 april 2021. 

vergunningsregister 

14. GC2021/5 - Vergunningenregister - Krekelbergstraat 15 - Opname in het vergunningenregister 

Besluit 
Artikel 1 
De bijgebouwen en verhardingen zoals ze voorkomen op de luchtfoto van 1970 gelegen te  Krekelbergstraat 
15 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie N 414 K en (afd. 3) sectie N 414 N) worden in het 
vergunningenregister opgenomen als geacht vergund. 
Artikel 2 
Een kopie van deze beslissing wordt overgemaakt aan de aanvrager, en aan het Departement Omgeving. 
Artikel 3 
Beroepsmogelijkheden 
De opname of de weigering tot opname van een constructie als « vergund geacht » in het 
vergunningenregister kan worden bestreden met een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, 
overeenkomstig en met inachtneming van de regelen, vermeld in hoofdstuk VIII van titel IV en het decreet 
van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse 
bestuursrechtscolleges. Artikel 14, § 3, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State is van 
overeenkomstige toepassing. 
De beroepen bij de Raad inzake registratiebeslissingen kunnen door de volgende personen worden 
ingesteld: 
1° de persoon die beschikt over zakelijke of persoonlijke rechten ten aanzien van een constructie die het 
voorwerp uitmaakt van een registratiebeslissing, of die deze constructie feitelijk gebruikt; 
2° elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan 
ondervinden als gevolg van de registratiebeslissing; 
3° procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de 
registratiebeslissing zijn bedreigd of geschaad, voor zover zij beschikken over een duurzame en effectieve 
werking overeenkomstig de statuten. 
Een bij het dossier betrokken vergunningverlenende bestuursorgaan, dat nagelaten heeft een uitdrukkelijke 



4 

beslissing te nemen in eerste administratieve aanleg, wordt geacht te hebben verzaakt aan zijn recht om 
zich tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen te wenden, behoudens overmacht. 
De beroepen inzake registratiebeslissingen worden ingesteld binnen een vervaltermijn van vijfenveertig 
dagen, die ingaat als volgt: 
1°...; 
2° wat betreft registratiebeslissingen: 
a) hetzij de dag na de betekening, wanneer een dergelijke betekening vereist is; 
b) hetzij de dag na de opname van de constructie in het vergunningenregister, in alle andere gevallen. 
De modaliteiten waaraan een verzoekschrift moet voldoen, worden geregeld in het Decreet van 4 april 2014 
betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse 
bestuursrechtscolleges. 
Contactgegevens van de Raad: 
Raad voor Vergunningsbetwistingen 
Ellips-gebouw 
Koning Albert II – laan 35 bus 81 
1030 Brussel 

omgevingsvergunningen 

15. OMV2021/131 - Omgevingsvergunning - Vaartdijk 20 - Openbaar onderzoek 

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

16. OMV2021/151 - Omgevingsvergunning - Henxbroekweg 9/11 - Openbaar onderzoek 

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

17. OMV2021/193 - Omgevingsvergunning - Van Pulstraat 30 - Openbaar onderzoek 

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

18. OMV2021/197 - Omgevingsvergunning - Kerkstraat 83 - Openbaar onderzoek 

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

19. OMV2021/198 - Omgevingsvergunning - Groot Veerle 34 - Openbaar onderzoek 

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

20. OMV2021/199 - Omgevingsvergunning - Sint Lenaartsbaan 5 - Openbaar onderzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen organiseert voor bovenstaande aanvraag een openbaar 
onderzoek. 
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21. OMV2020/535 - Omgevingsvergunning - Henxbroek 7 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor verbouwen van een zonevreemde 
hoeve in Henxbroek 7 te Brecht, kadasternummer (afd. 4) sectie B 51 E mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
  
Stedenbouwkundige voorwaarden  
 - De bergruimte dient voor de vergunde functie gebruikt te worden (opslag), en mag niet als garage 
in gebruik genomen worden. 
 
Voorwaarden adviesinstanties 
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 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.) 
-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. 
 
De voorwaarden opgenomen in het advies van de gemeentelijke dienst Erfgoed dienen strikt nageleefd te 
worden en maken integraal deel uit van dit advies.  
  



6 

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. 

22. OMV2021/39 - Omgevingsvergunning - Sint Jobbaan zn - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
§1 Het college van burgmeester en schepenen weigert de vergunning voor de grondwaterwinning met een 
opgepompt debiet van meer dan 2.650 m³/jaar in Sint Jobbaan ZN te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie 
K 278 B 
§2Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor de grondwaterwinning met een 
opgepompt debiet van maximaal 2.650 m³/jaar en 750 m³/dag in Sint Jobbaan ZN te Brecht, 
kadasternummer (afd. 2) sectie K 278 B, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
Milieuvoorwaarden  
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van Vlarem dienen te worden nageleefd  
Bijzondere voorwaarde(n) 
- Ingebruikneming/buitendienststelling grondwaterwinning: Aan de hand van een voorgeschreven 
meldingsformulier moeten elke ingebruikneming of buitendienststelling van een grondwaterwinning gemeld 
worden aan de Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst, zie 
http://www.heffingen.be/formulieren.  
- Grondwaterwinningen en buitendienststellingen: 
* Wanneer de exploitant een grondwaterwinning of een boorgat of een ander onderdeel hiervan, buiten 
dienst stelt, moet hij de ontsluiting van de watervoerende laag afdekken om verontreiniging of waterverlies te 
voorkomen. De exploitant deelt deze buitengebruikstelling mee aan de afdeling Water van de Vlaamse 
Milieumaatschappij 
* De exploitant is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning of een onderdeel hiervan, op te 
vullen wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. In voorkomend 
geval legt de exploitant het werkplan voor deze opvulling ter goedkeuring voor aan de afdeling Water van de 
Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst. 
- De lopende vergunningen worden opgeheven vanaf datum van dit besluit.  
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. 
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23. OMV2021/114 - Omgevingsvergunning - Cambeenbos laan A 2 - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor rooien van een boom in Cambeenbos 
laan A 2 te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 7 W3 mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  
Stedenbouwkundige voorwaarden 
-Het toppen, kandelaberen of kandeleren van de inlandse eiken is niet toegestaan en tegenstrijdig met onze 
kapverordening. 
Het dode hout kan uiteraard weggenomen worden onder de noemer ‘onderhoud als goede huisvader’. 
- Het niet-bebouwbare gedeelte moet aangelegd worden met hoogstammig groen (het bestaande moet zo 
veel mogelijk bewaard blijven). 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 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.  
  
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. 

24. OMV2020/467 - Omgevingsvergunning - Veldstraat 2-6, hoek Wemersweg - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor het slopen van constructies, het 
bouwen van een meergezinswoning (16 woongelegenheden) en de aanleg van verhardingen in Veldstraat 2-
6 2960 Brecht te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 681 H, (afd. 3) sectie D 681 A4 en (afd. 3) sectie 
D 681 B4 aan VASTGOED CW BVBA gevestigd te Vrijheid 147 te 2320 Hoogstraten. 

25. OMV2021/31 - Omgevingsvergunning - Bethovenstraat 48 - Weigering 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen weigert vergunning voor slopen van de bestaande 
constructies, kappen van bomen, bouwen van een meergezinswoning met 5 woongelegenheden en een 
bijgebouw, aanleggen van verhardingen in Bethovenstraat 48 te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie C 
717 S, (afd. 3) sectie C 717 K2 en (afd. 3) sectie C 717 S2 aan VERHELST VASTGOED BVBA gevestigd te 
Handelslei 42 te 2960 Brecht.  

26. OMV2020/431 - Omgevingsvergunning - Kloosterheide 4 - Wijzigingsverzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft zijn goedkeuring aan het wijzigingsverzoek in toepassing 
van artikel 30 en artikel 45 van het decreet betreffende de omgevingsvergunningen. De termijn wordt 
verlengd met 60 dagen.  
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27. OMV2020/528 - Omgevingsvergunningen - Ringlaan 16a - Wijzigingsverzoek 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen geeft zijn goedkeuring aan het wijzigingsverzoek in toepassing 
van artikel 30 en artikel 45 van het decreet betreffende de omgevingsvergunningen. 

28. OMV2021/40 - Omgevingsvergunning - Sint Jobbaan zn - Gedeeltelijk vergund 

Besluit 
Artikel 1 
§1 Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning voor de grondwaterwinning met een 
opgepompt debiet van meer dan 3.000 m³/jaar in Sint Jobbaan zn te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie 
K 289 G 
§2 Het college van burgemeester en schepenen geeft vergunning voor de grondwaterwinning met een 
opgepompt debiet van maximaal 3.000 m³/jaar en 750 m³/dag in Sint Jobbaan zn te Brecht, 
kadasternummer (afd. 2) sectie K 289 G, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden: 
Milieuvoorwaarden  
De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van Vlarem dienen te worden nageleefd  
Bijzondere voorwaarde(n) 
- Ingebruikneming/buitendienststelling grondwaterwinning: Aan de hand van een voorgeschreven 
meldingsformulier moeten elke ingebruikneming of buitendienststelling van een grondwaterwinning gemeld 
worden aan de Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst, zie 
http://www.heffingen.be/formulieren.  
- Grondwaterwinningen en buitendienststellingen: 
* Wanneer de exploitant een grondwaterwinning of een boorgat of een ander onderdeel hiervan, buiten 
dienst stelt, moet hij de ontsluiting van de watervoerende laag afdekken om verontreiniging of waterverlies te 
voorkomen. De exploitant deelt deze buitengebruikstelling mee aan de afdeling Water van de Vlaamse 
Milieumaatschappij 
* De exploitant is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning of een onderdeel hiervan, op te 
vullen wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. In voorkomend 
geval legt de exploitant het werkplan voor deze opvulling ter goedkeuring voor aan de afdeling Water van de 
Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst. 
- De lopende vergunningen worden opgeheven vanaf datum van dit besluit.  
Artikel 2 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. 

29. OMV2021/91 - Floren NV, Kraaienhorst II + III - Uitnodiging POVC 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging op de Provinciale 
Omgevingsvergunningscommissie d.d. 25 mei 2021 inzake de omgevingsvergunningsaanvraag van Floren 
en Cie NV gevestigd te Vaartkant Rechts 4 te 2960 Brecht voor het opmerkelijk wijzigen van het reliëf van 
het terrein (opvullen kleigroeves) en wijzigen van de infrastructuur in Kraaienhorst ZN te Brecht, 
kadasternummer (afd. 4) sectie D 473 M, (afd. 4) sectie D 473 N, (afd. 4) sectie D 473 V, (afd. 4) sectie D 
473 W, (afd. 4) sectie D 473 X en (afd. 4) sectie D 474/2. 
Artikel 2 
Het bestuur beslist om zich niet te laten vertegenwoordigen op de vergadering van de POVC. 

omgevingsmeldingen 

30. OMV2021/201 - Omgevingsmelding - Venusstraat 14 - Aktename melding klasse 3 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsmelding voor de inrichting voor 
het plaatsen van een bronbemaling inrichting gelegen te 2960 Brecht, Venusstraat14, kadasternummer (afd. 
3) sectie N 585 E  
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.  
-Bij droogte moet het bemalingswater maximaal ter beschikking gesteld worden voor hergebruik. 
-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. 
-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 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 

31. OMVV 2021/6 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Cambeenbos laan C 42 - Openbaar 
onderzoek 

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

omgevingsberoepen 

32. OMVV2020/19 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Tilburgbaan 32 - Uitnodiging 
hoorzitting beroep 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen wenst zich te laten vertegenwoordigen op de hoorzitting van 8 
juni 2021. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provincie en de dienst omgeving. 

33. OMV2020/408 - Omgevingsberoepen - Brugstraat 148 - Aktename beroep en inname 
standpunt 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het ingediende beroep en maakt het dossier 
over aan de provincie. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen bevestigt naar aanleiding van dit beroep uitdrukkelijk het 
vroeger ingenomen standpunt dat werd gegeven voor de beslissing van 9/3/2021. 
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Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de provincie en de dienst omgeving. 

integrale veiligheid 

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

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 
november 2020, 19 maart 2021 en 7 mei 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om 
de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de voorgelegde 
samenwerkingsovereenkomst/het voorgelegde addendum met bijlagen en keurt deze goed. 

35. Organisatie evenementen - coronamaatregelen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord dat de gemeente Brecht zich houdt aan de 
maatregelen die ons federaal opgelegd worden en geen bijkomend protocol zal opstellen. 
Aanvragen voor evenementen zullen toegelaten worden als ze zich houden aan de door de federale 
overheid opgelegde maatregelen die op dat moment van toepassing zijn. 
Alle evenementen moeten aangevraagd worden en zolang er maatregelen in het kader van COVID-19 
opgelegd worden, moet een draaiboek opgemaakt worden per evenement met toevoeging van het CERM of 
CIRM. De crisiscel zal elke aanvraag bespreken.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst integrale veiligheid en vrije tijd. 

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 op vrijdag 21 mei 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van: AWV op volgende plaats(en): te Brecht, kruispunt Klein Veerle aan Vistafel  – 1 
rijvak wordt ingenomen voor verlagen boordsteen. 
- De aanvrager vraagt om tussen maandag 17 mei 2021 en woensdag 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 op zaterdag 7 augustus 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit 
te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, hoek Eikenlei – 
Franciscanessenlaan  –   inname berm voor plaatsen van verhuiswagen en ladderlift. 
- De aanvrager vraagt om op maandag 21 juni 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, hoek Eikenlei – 
Franciscanessenlaan  –   inname berm voor plaatsen van verhuiswagen en ladderlift. 
- De aanvrager vraagt om van maandag 19 juli 2021 tot en met vrijdag 23 juli 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, 
hoek Eikenlei – Franciscanessenlaan  –   inname berm voor plaatsen van verhuiswagen en ladderlift. 
- 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, Brugstraat t.h.v. huisnr. 161 – 
parkeerverbod voor ladderlift.   
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- De aanvrager vraagt om van maandag 7 juni 2021 tot en met zaterdag 3 juli 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Stefan Buellens op volgende plaats(en): te 
Brecht, Brugstraat t.h.v. huisnr. 32 : gedeeltelijke inname voet- en fietspad voor plaatsen stelling voor 
gevelwerken – parkeerverbod. 
- De aanvrager vraagt om van dinsdag 25 mei 2021 tot en met vrijdag 4 juni 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Fluvius KTV op volgende plaats(en): te 
Brecht, Peter Benoitlaan t.h.v. huisnummer 3  –  nutsleidingen – inname voet- en fietspad.   
- De aanvrager vraagt om tussen maandag 3 mei 2021 en met vrijdag 4 juni 2021 (verlenging) 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. 
- De aanvrager vraagt om tussen woensdag 26 mei 2021 en vrijdag 4 juni 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, Kerkstraat t.h.v. huisnr. 19B  – wachtaansluiting koppelen op toezichtsputjes 
– inname fiets- en voetpad + halve rijbaan voor corridor fietsers – alternerend verkeer. 
- 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, Canadalaan thv huisnr. 27  – 
parkeerverbod voor verhuiswagen en ladderlift. 
- De aanvrager vraagt om tussen donderdag 27 mei 2021 en maandag 7 juni 2021 (2 werkdagen in deze 
periode) signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Koen Kenis op 
volgende plaats(en): te Brecht, Brugstraat t.h.v. huisnr. 190 – levering beton –  inname voet- en fietspad 
inzake beton + halve rijbaan gedeeltelijk. 
- De aanvrager vraagt om op donderdag 27 mei 2021 en vrijdag 28 mei 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: Aquafin NV op volgende plaats(en): te 
Brecht, kruispunt Koningsstoel/Weegbreelaan – nutsleidingen – inname halve rijbaan met alternerend 
verkeer. 
- De aanvrager vraagt om tussen donderdag 27 mei 2021 en dinsdag 8 juni 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, Leonarduslaan t.h.v. huisnr. 27  – kolkaansluiting en kolkaansluiting 
vernieuwen – inname rijbaan gedeeltelijk – alternerend verkeer. 
- De aanvrager vraagt om tussen woensdag 26 mei 2021 en maandag 31 mei 2021 (max. 2 werkdagen in 
deze periode) – aanpassing datum 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 van vrijdag 21 mei 2021 tot en met donderdag 3 juni 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, 
Zandgroefweg 4a – parkeerverbod voor het plaatsen van container. 
- De aanvrager om van vrijdag 4 juni 2021 tot en met maandag 7 juni 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, 
H. Van Bukentoplaan t.h.v. huisnummer 10  – inname deel van de rijbaan + parkeerverbod voor het plaatsen 
van container.   
- De aanvrager vraagt om van vrijdag 4 juni 2021 tot en met maandag 7 juni 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, 
Weymoutlaan 15  – inname deel van de rijbaan + parkeerverbod voor het plaatsen van container. 
- De aanvrager vraagt om van maandag 14 juni 2021 tot en met woensdag 30 juni 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: gemeente Brecht op volgende plaats(en): 
te Brecht, Leeuwerk – werken openbaar domein (fase 1)– afsluiten rijbaan met omleiding. 
- De aanvrager vraagt om op woensdag 26 mei 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, Sint-Willebrordusstraat 52 – 
parkeerverbod + inname deel van de rijbaan voor plaatsen van container. 
- De aanvrager vraagt om op woensdag 9 juni 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, parking Sint Willebrorduskerk - 
parkeerverbod voor plaatsen van hoogwerker voor herstelling kerktoren. 
- De aanvrager vraagt om van woensdag 26 mei 2021 tot en met vrijdag 28 mei 2021 signalisatie aan 
werken/verkeersbelemmeringen uit te voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, 
Kerkhovenakkerlaan A  thv huisnr. 2 - parkeerverbod voor plaatsen van container. 
- De aanvrager vraagt om op vrijdag 28 mei 2021 signalisatie aan werken/verkeersbelemmeringen uit te 
voeren voor rekening van: zichzelf op volgende plaats(en): te Brecht, Handelslei t.h.v. huisnr 33 – inname 
fiets- en voetpad en deel van de rijbaan voor vrachtwagens inzake beton – parkeerverbod aan de overkant – 
verkeer wordt over parkeerstrook geleid. 
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37. Verslag vervoerregioraad Antwerpen op 25 maart 2021 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het verslag van 25 maart 2021 van de 
vervoerregioraad Antwerpen. 

wonen 

38. Beperkte aanpassingen lokaal toewijzinsreglement 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen verleent goedkeuring aan het lokaal toewijzingsreglement. 
Artikel 2 
Dit agendapunt wordt ter goedkeuring op de agenda van de gemeenteraad van 10 juni 2021 gezet. 

ORGANISATIE EN PERSONEEL 

secretariaat 

39. Rapportering organisatiebeheersing - Juni 2020-mei 2021 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de geïntegreerde rapportering over periode 
juni 2020 - mei 2021 zoals opgesteld door de algemeen directeur. 

personeel 

40. Aktename van PV van selectieprocedure voor consulent omgeving/RO (B1-3) 

41. Aktename van PV van selectieprocedure van technisch assistent - machinist/hovenier (D1-3) 

42. Aktename van PV van selectieprocedure van technisch assistent - stratenmaker (D1-3) 

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 662 918,39 euro goed. Deze lijst maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel directeur. 

44. Bezwaarschrift gemeentebelasting tweede verblijven - aanslagjaar 2020 - JS 

Besluit 
Artikel 1 
Het bovengenoemd bezwaarschrift van JS wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de eiser, de consulent wonen en de financieel 
directeur. 
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45. Bezwaarschrift gemeentebelasting tweede verblijven - aanslagjaar 2020 - EJ 

Besluit 
Artikel 1 
Het bovengenoemd bezwaarschrift van EJ wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard.  
Artikel 2 
De consulent wonen wordt gelast met een onderzoek naar leegstand en/of verwaarlozing. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de eiser, de consulent wonen en de financieel 
directeur. 

46. Bezwaarschrift gemeentebelasting tweede verblijven - aanslagjaar 2020 - PM-S 

Besluit 
Artikel 1 
Het bovengenoemd bezwaarschrift van PM-S wordt ontvankelijk doch ongegrond verklaard.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de eiser, de consulent wonen en de financieel 
directeur. 

47. Jaarrekening 2020 gemeente en OCMW Brecht 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de jaarrekening goed en verwijst ze door naar de 
gemeenteraad.  
Exploitatiebudget 
Ontvangsten: 41.172.204 euro 
Uitgaven: 31.658.372 euro 
Saldo: 9.513.832 euro 
Investeringsbudget 
Ontvangsten: 353.659 euro 
Uitgaven: 2.565.914 euro 
Tekort: -2.212.255 euro 
Financieringsbudget 
Ontvangsten: 108.844 euro 
Uitgaven: 2.683.721 euro 
Tekort: -2.574.877 euro  
Resultaat van het boekjaar: 4.726.699 euro 
Beschikbaar budgettair resultaat: 14.550.598 euro 

48. Budgetverschuivingen AMJP002358 - AMJP002359 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de verschuivingen met nummers AMJP002358 tot en met 
AMJP002359 goed. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de betrokken budgethouders en de financiële dienst. 

MENS - BURGERZAKEN 

bevolking 

49. Voorlopige inschrijving Harmonielaan 2/A000 - V.d.B.G.R.M. en U.C.M.L. 

50. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - T. K. 

51. Schrappingen van ambtswege uit de bevolkingsregisters - M. A. - M. 
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burgerlijke stand 

52. Concessie begraafplaatsen  M.JJ. - Besluit 

53. Concessie begraafplaatsen  S.CD. - Besluit 

MENS - VRIJE TIJD 

54. UiTPAS - overgangsreglement vrijetijdsparticipatie 80/20 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van en gaat principieel akkoord met het ontwerp 
van het overgangsreglement 'vrijetijdsparticipatie' dat het huidige reglement '80/20' zal vervangen voor de 
periode van 1 jaar, nl. van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022.  
Artikel 2  
Het college van burgemeester en schepenen verwijst het overgangsreglement door naar de agenda van de 
gemeenteraad van 10 juni 2021. 

55. Retributiereglement op UiTPAS Van Polder tot Kempen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van het retributiereglement op UiTPAS Van Polder 
tot Kempen 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen wijst het retributiereglement door naar de gemeenteraad dd 10 
juni 2021 voor goedkeuring. 

56. UiTPAS - Regionale samenwerkingsovereenkomst 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de regionale samenwerkingsovereenkomst 
UiTPAS Van Polder tot Kempen. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen stuurt de samenwerkingsovereenkomst ter goedkeuring door 
naar de gemeenteraad dd 10 juni 2021. 

57. 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. 

58. 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: 
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- 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. 

cultuur 

59. Cultuurprogrammatie 2021-2022 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de voorgestelde programmatie en 
prijszetting. 
Artikel 2 
Een afschrift van het besluit wordt bezorgd aan de dienst vrije tijd. 

60. Communicatie cultuurprogrammatie seizoen 2021-2022 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorgestelde communicatieplan. 
Artikel 2 
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de dienst vrije tijd. 

jeugd 

61. T-day 2021 - Voorstel 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen is akkoord met het voorgestelde concept. 
Jonk kan hiermee aan de slag. 
Artikel 2 
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan dienst vrije tijd. 

WELZIJN 

62. Aankoop tuinmeubilair DIO-woningen 

Besluit 
Artikel 1 
Het vast bureau gaat akkoord met de aankoop van tuinmeubilair bij Dols voor een totaal bedrag van 
3.905,88 euro incl. btw. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de technische dienst en de financiële dienst. 

63. Onderhoudscontract brandblustoestellen en brandhaspels DIO- en aanleunwoningen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de uitbreiding van het huidige contract van 
Ansul voor de brandtoestellen in de aanleun- en DIO-woningen. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de technische dienst. 
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64. Onderhoud verwarmingsketels OCMW-gebouwen 

Besluit 
Artikel 1 
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord om het onderhoud van 37 verwarmingsketels te 
laten uitvoeren door Jeroen Vrints.  
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de technische dienst en de financiële dienst. 
 

 
Annemie Marnef Sven Deckers 
Algemeen Directeur Burgemeester 
 


