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OPENBAAR 

verslag - dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting 13 juni 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 13 juni 2019 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage van 
de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 

ruimte - infrastructuur 

2. Igean sluiting recyclagepark Sint - Lenaarts 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad geeft een positief advies over de sluiting van het containerpark in Sint-Lenaarts vanaf  
1 januari 2020. 
Artikel 2 
Igean Milieu en Veiligheid zal deze ter goedkeuring voorleggen aan de raad van bestuur. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Igean Milieu en Veiligheid. 

ruimte - ruimtelijke ontwikkeling 

3. Gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 153 te Brecht (hoekperceel E. van Notenlaan - J. 
Cardijnlaan) - Voorlopige vaststelling 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad stelt de afschaffing van het gedeelte van buurtweg nr. 153 te 2960 Brecht volgens het 
opmetingsplan opgesteld door landmeter Ingeborg De Vry d.d.08/07/2019 met kenmerk Lan nr. 040171. 
voorlopig vast. 
Artikel 2 
Binnen de 30 dagen na de voorlopige beraadslaging van de gemeenteraad zal een openbaar onderzoek 
aangekondigd worden. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Jonas en Elien Wouters - Van Aerde wonende te 
Houtstraat 166 te 2960 Brecht, aan de deputatie van de provincie Antwerpen, met als contactadres 
Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen, en aan de dienst Omgeving van de gemeente. 

4. Gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 149 (KMO terrein Klein Veerle) - Tweede beraadslaging 
- Definitieve vaststelling 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad dient geen bezwaarschriften te behandelen, aangezien er tijdens het openbaar 
onderzoek, dat georganiseerd werd van 5 juli 2019 tot en met 5 augustus 2019, geen bezwaarschriften 
ontvangen werden. 
Artikel 2 
De gemeenteraad stelt de afschaffing van het gedeelte van buurtweg nr. 149 te 2960 Brecht volgens het 
opmetingsplan en aanvraagdossier opgesteld door door landmeter I. Van den Bergh, d.d. 24/04/2019 met 
referentie BRE03049 definitief en ongewijzigd vast in de zitting van 12/12/2019, na een eerste beraadslaging 
op 08/06/2019. 
Artikel 3 
Er wordt ingestemd voor afschaffing van het gedeelte van het tracé van buurtweg nr. 149, zoals 
weergegeven op voornoemd plan. 
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan I.G.E.A.N, met adres Doornaardstraat 60 te 2160 
Wommelgem, aan de deputatie van de provincie Antwerpen koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen, en 
aan de dienst Omgeving. 
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5. Gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 150 en nr. 206 te Brecht - Terreinen J. Janssens en 
zonen NV - Tweede beraadslaging - Definitieve vaststelling 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad dient geen bezwaarschriften te behandelen, aangezien er tijdens het openbaar 
onderzoek, dat georganiseerd werd van 5 juli 2019 tot en met 5 augustus 2019, geen bezwaarschriften 
ontvangen werden. 
Artikel 2 
De gemeenteraad stelt de afschaffing van het gedeelte van buurtweg nr. 150 en nr. 206 op het terrein van J. 
Janssens en zonen NV, Heihoefke 1 te 2960 Brecht volgens het opmetingsplan opgesteld door landmeter-
expert Roel Bernaerts op 25 mei 2019 definitief vast. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan J. Janssens en zonen NV, Heihoefke 1 te Brecht, aan 
de dienst omgeving van de gemeente, en aan de deputatie van de provincie Antwerpen, Koningin 
Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen. 

6. OMVV2019/12 - Verkavelingsvergunning - Poppelaerstraat ZN - Grondoverdracht 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan de grondafstand van de zone gelegen langsheen de Poppelaerstraat met 
een oppervlakte van 6m² -kosteloos en zonder kosten - gelegen in de  zone voor openbare wegenis, zoals 
aangeduid op het plan gevoegd bij de aanvraag van landmeter Frederik Vermeiren, Bredebaan 1231, 2930 
Brasschaat van 11 maart 2019 betreffende een nieuwe verkaveling gelegen te Poppelaerstraat 12 en 
Poppelaertstraat ZN te Brecht, kadasternummer (afd. 2) sectie L 73 K4 en (afd. 2) sectie L 73 V5. 
Deze grondafstand zal opgelegd worden wanneer de omgevingsvergunning wordt verleend. 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken. 

7. OMVV2019/13 - Verkaveling - Elzenlaan ZN - grondafstand 

Besluit 
Artikel  1 
Goedkeuring wordt verleend aan de grondafstand van de zone gelegen langsheen de Elzenlaan met een 
oppervlakte van 630m² -kosteloos en zonder kosten - gelegen in de  zone voor openbare wegenis, zoals 
aangeduid op het plan gevoegd bij de aanvraag van landmeter Francis Koyen, Eyndhovensteenweg 124, 
2960 Brecht van 21 mei 2019 betreffende een nieuwe verkaveling gelegen te Van Bavellaan ZN te Brecht, 
kadasternummer (afd. 1) sectie M 67 B8. 
Deze grondafstand zal opgelegd worden wanneer de omgevingsvergunning wordt verleend. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst omgeving. 

8. Opstart intergemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) Woonparken - Bestek - 
Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het bestek, zoals in bijlage opgenomen, goed. 
Enkel onder rubriek I.7 dient de uiterste datum van indiening van de kandidaturen aangepast worden, zijnde 
31 oktober 2019. 
Artikel 2 
Afschrift hiervan wordt overgemaakt aan de de gemeente Schilde en aan de dienst omgeving. 

9. Aanvullend reglement - snelheidsbeperking - Brechtse Heide - uitbreiding zone 30 

Besluit 
Artikel 1 
In de omgeving Brechtse Heide wordt de zone 30 uitgebreid tot de Sint-Jobbaan (onverhard gedeelte) en 
Abdijlaan. 
  
Artikel 2 
De toegangen tot de permanente zone 30 worden als volgt afgebakend: 
-     Dennenlaan, ter hoogte van Staf Larochelaan. 
-     Lindenlaan, ter hoogte van Staf Larochelaan. 
-     Baan op Sas 2, voor kruispunt met de Veenlaan. 
-     Kerklei, ter hoogte van De Vraagstraat. 



3 

-     Framalaan, ter hoogte van Bergsebaan. 
-     Astridlaan, ter hoogte van Dennenlaan. 
-     Sint-Jobbaan, ter hoogte van de overgang van beton naar onverhard gedeelte. 
-     Zijstraat Abdijlaan naast huisnummer 31 naar Sint-Jobbaan. 
-     Grote Vraagstraat, ter hoogte van Abdijlaan. 
-     Kleine Vraagstraat, ter hoogte van Abdijlaan. 
-     Kleine Vraagstraat, ter hoogte van grens met Schilde. 
  
Artikel 3 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door het plaatsen van de verkeersborden 
F4a en F4b. 
  
Artikel 4 
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 

10. Aanvullend reglement - snelheidsbeperking - Tilburgbaan, gedeelte tussen Schippersdreef en 
Krekelbergstraat 

Besluit 
Artikel 1 
In de omgeving Tilburgbaan wordt de zone 50 uitgebreid van de Schippersdreef tot aan de Krekelbergstraat 
en Schotensteenweg. 
  
Artikel 2 
De toegangen tot de permanente zone 50 worden als volgt afgebakend: 
-       Tilburgbaan, ter hoogte van het kruispunt met de N115 (Schotensteenweg). 
-       Tilburgbaan (kleine zijweg), ter hoogte van het kruispunt met de N115 (Schotensteenweg). 
-       Bareellaan, ter hoogte van het kruispunt met de N115 (Schotensteenweg). 
-       Van Bavellaan, ter hoogte van het kruispunt met de N115 (Schotensteenweg). 
-       verbindingsweg tussen N115 en Harmonielaan, ter hoogte van het kruispunt met de N115 
(Schotensteenweg). 
-       Schippersdreef, ter hoogte van het kruispunt met de N115 (Schotensteenweg). 
-       Tilburgbaan, ter hoogte van het kruispunt met de Krekelbergstraat. 
-       Lochtsebaan, ter hoogte van het kruispunt met de N115 (Schotensteenweg). 
  
Artikel 3 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door het plaatsen van de verkeersborden 
C43 (50 km per uur) met zonale geldigheid. 
  
Artikel 4 
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 

11. Aanvullend reglement - parkeer- en stilstandverbod - Hofstraat tussen Biest en huisnummer 9 

Besluit 
Artikel 1 
In de Hofstraat tussen Biest en huisnummer 9 wordt een parkeer- en stilstandverbod ingevoerd. 
  
Artikel 2 
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door het plaatsen van het verkeersbord E3 
met onderbord Xa, ter hoogte van de Biest en verkeersbord E3 met onderbord Xb ter hoogte van 
huisnummer 9. 
  
Artikel 3 
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 

12. Aanvullend reglement - parkeerverbod - kruispunt Braakstraat - Kerkhofstraat 

Besluit 
Artikel 1 
In de Kerkhofstraat ter hoogte van het kruispunt met de Braakstraat wordt, aan de beide kanten van de 
rijbaan, het parkeren verboden vanaf het zebrapad over een afstand van 10 meter in de Kerkhofstraat. 
  
Artikel 2  
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door het aanbrengen van 
een gele onderbroken streep op de trottoirrand. 
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Artikel 3 
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 

13. Aanvullend reglement - Smederijstraat - keerpunt einde straat - parkeerverbod 

Besluit 
Artikel 1 
In de Smederijstraat vanaf huisnummer 12 tot aan de ingang van het bedrijf op huisnummer 16 wordt 
parkeerverbod ingevoerd. 
De verkeersborden E1 zullen op deze plaatsen aangebracht worden.  
  
Artikel 2 
In de Smederijstraat ter hoogte van het bedrijf met huisnummer 12 (15 meter) en de dwarse kant van bedrijf 
met huisnummer 14 (10 meter) worden verdrijvingsvakken aangebracht door witte evenwijdige schuine 
strepen. 
  
Artikel 3  
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door het plaatsen van: 
-       De verkeersborden E1 met onderborden Xa, Xb en Xc. 
-       Witte evenwijdige strepen overeenkomstig artikel 77.4 van het algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer van 1 december 1975. 
  
Artikel 4 
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan Departement Mobiliteit en Openbare 
Werken, Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid,  Koning Albert II-laan 20, bus 2, te 1000 Brussel. 

14. Aanvullend reglement - afsluiten straat - Banmolenplein ter hoogte van Akkerweg 

Besluit 
Artikel 1 
Het Banmolenplein ter hoogte van de Akkerweg wordt afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd 
voetgangers, fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A. 
  
Artikel 2 
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door het plaatsen van de 
verkeersborden: 
-       C3 met onderbord M3 aan beide kanten van afgesloten wegenis. 
F45b in de P. Verbernelaan ter hoogte van het Banmolenplein. 
-       F45b in de Akkerweg ter hoogte van de Man Jobweg. 
  
Artikel 3 
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 

15. Aanvullend reglement - voorrangsregeling Ringlaan 

Besluit 
Artikel 1 
Alle bestaande reglementering in verband met voorrangsregeling in de  Ringlaan wordt opgeheven. 
  
Artikel 2 
De Ringlaan wordt voorrangsweg ten opzichte van de zijstraten. 
  
Artikel 3  
De getroffen maatregelen zullen ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door het plaatsen van de 
verkeerstekens: 
-       B15f in de Ringlaan in de richting van de Veldstraat voor de fietsweg naar de J. De Costerstraat. 
-       B15a in de Ringlaan in de richting van de Veldstraat voor het kruispunt met de 
Ambachtslaan/Borghthoevestraat. 
-       B15f in de Ringlaan in de richting van de Veldstraat voor het kruispunt met de fietsweg naar de Jan van 
der Nootstraat. 
-       B15a in de Ringlaan in de richting van de Veldstraat voor het kruispunt met de zijstraat 
Ringlaan/Ondernemerslaan. 
-       B15a in de Ringlaan in de richting van de Bethovenstraat voor het kruispunt met de 
Ondernemerslaan/zijstraat Ringlaan. 
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-       B15c in de Ringlaan in de richting van de Bethovenstraat voor het kruispunt met fietsweg naar Jan van 
der Nootstraat. 
-       B15a in de Ringlaan in de richting van de Bethovenstraat voor het kruispunt met de 
Borghthoevestraat/Ambachtslaan. 
-       B15c in de Ringlaan in de richting van de Bethovenstraat voor het kruispunt met fietsweg naar J. De 
Costerstraat. 
-       B1 in de J. De Costerstraat ter hoogte van het kruispunt met de Ringlaan. 
-       B1 in de Borghthoevestraat ter hoogte van het kruispunt met de Ringlaan. 
-       B1 in de Jan van der Nootstraat ter hoogte van het kruispunt met de Ringlaan. 
-       B1 in de zijstraat Ringlaan in de richting van de Ringlaan. 
-       B1 in de Ondernemerslaan in de richting van de Ringlaan. 
-       B1 in de Ambachtslaan in de richting van de Ringlaan. 
-       Op de plaatsen waar de borden B1 geplaatst worden zal een wegmarkering (dwarsstreep gevormd 
door witte driehoeken (haaientanden) zoals bedoeld in artikel 76.2 van de wegcode) aangebracht worden. 
  
Artikel 4 
Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 

16. Aanvullend reglement Ebeslaan – invoeren deels tweerichtingsverkeer – deels 
eenrichtingsverkeer Hendrik Consciencelaan – opheffen besluit eenrichtingsverkeer 

Besluit 
Artikel 1 
Dit agendapunt wordt verdaagd naar de gemeenteraad van 10 oktober 2019. 

organisatie en personeel 

17. Systeem van klachtenbehandeling 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het klachten/meldingssysteem van de gemeente Brecht. 

financiën 

18. Dotatie Brandweerzone Rand Dienstjaar 2019 na budgetwijziging brandweer 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt akte van de begrotingswijziging 2019 van brandweerzone Rand en geeft 
goedkeuring aan de dotatie. 
Artikel 2 
Voor het dienstjaar 2019 wordt de gemeentelijke bijdrage verhoogd met 2.439 euro tot 853.568 euro. Deze 
dotatie zal overgemaakt worden aan de brandweerzone Rand. 
Artikel 3 
De betaling gebeurt van het krediet ingeschreven onder registratiesleutel 2019/6494001/4/0410 van actie 
Toelage brandweerzone Rand van het budget 2019. In de eerstvolgende budgetwijziging van de gemeente 
zal dit krediet verhoogd worden met 2.439 euro. 
Artikel 4 
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de brandweerzone Rand. 

19. Financiële rapportering september 2019 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt akte van de financiële rapportering door de financieel directeur. 

intergemeentelijke samenwerking 

20. Pidpa - Buitengewone Algemene Vergadering van 18 oktober 2019 

Besluit 
Artikel 1  
Kennis te nemen van en goedkeuring te hechten aan het verlengingsdossier van Pidpa houdende de 
argumenten om de opdrachthoudende vereniging Pidpa te verlengen. De in het verlengingsdossier en in de 
verslaggeving opgenomen motivering wordt bijgetreden. 
 
 



6 

Artikel 2 
Te verzoeken om over te gaan tot verlenging van de opdrachthoudende vereniging Pidpa voor een periode 
vanaf 10 november 2019 tot 1 januari 2024. 
Artikel 3  
Akkoord te gaan met de verlenging van de opdrachthoudende vereniging Pidpa voor een periode tot 1 
januari 2024 deelnemer te blijven aan de opdrachthoudende vereniging Pidpa voor de activiteit 
watervoorziening en de rioleringsactiviteit (HidroRio) en de daarbij horende beheersoverdrachten te 
bevestigen.  
Artikel 4              
Goedkeuring te verlenen aan de door de raad van bestuur van Pidpa voorgelegde wijzigingen aan de 
statuten van Pidpa betreffende de samenstelling van de adviescomités .  
Artikel 5  
Aan de gemeentelijke vertegenwoordiger wordt de opdracht gegeven om op de Algemene Vergadering van 
18 oktober 2019 overeenkomstig deze beslissing te stemmen, alsook de benoemingen goed te keuren, 
evenals op elke andere algemene vergadering die wordt samengeroepen ter behandeling van de 
agendapunten van deze vergadering. 
Artikel 6  
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en zal onverwijld 
een afschrift van deze beslissing bezorgen aan Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen. 
  
 

 
Annemie Marnef Leo Nicolaï 
Algemeen Directeur Voorzitter gemeenteraad 
 


