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OPENBAAR 

verslag - dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting d.d. 14 januari 2021 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 14 januari 2021, dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage 
van de gemeenteraadsleden heeft gelegen, wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 
 

ruimte - ruimtelijke ontwikkeling 

2. Hemelwater- en droogteplan Brecht - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Het basishemelwaterplan voor Brecht, opgemaakt in opdracht van Pidpa, wordt goedgekeurd. 
Artikel 2 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de praktische uitwerking van het 
basishemelwaterplan en om de maatregelen te realiseren ter gelegenheid van de uitvoering van toekomstige 
riolerings- en wegenwerken alsook bij de beoordeling van plannen en ontwikkelingen van derden. 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen zal onverwijld een afschrift van deze beslissing bezorgen aan 
Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen en de betrokken actoren. 

3. OMV2020/467 - Omgevingsvergunning - Veldstraat 2-6, hoek Wemersweg - Grondoverdracht 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend voor de grondoverdracht van een zone met een oppervlakte van 6,66m² 
conform het plan van grondoverdracht bij de omgevingsvergunningsaanvraag met gemeentelijk kenmerk 
OMV2020/467 (kenmerk omgevingsloket:OMV_2020126634). Deze wegenis wordt kosteloos en zonder 
kosten overgedragen aan de gemeente. Deze grondafstand zal opgelegd worden wanneer de 
omgevingsvergunning wordt verleend. 
 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst omgeving om bijgevoegd te worden aan de 
omgevingsvergunningsaanvraag in het omgevingsloket. 

4. OMVV2020/22 - Omgevingsvergunning voor verkavelen - Eendrachtslaan 37 - 
Grondoverdracht 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan de grondoverdracht van de zones gelegen in openbare wegenis van de 
Eendrachtslaan te Brecht, kadasternummer (afd. 1) sectie M 65 F13 en (afd. 1) sectie M 65 E13 met een 
oppervlakte van 92m² conform het plan landmeter Frederik Vermeiren van 19 augustus 2020. Deze wegenis 
wordt kosteloos en zonder kosten overgedragen aan de gemeente. 
Deze grondafstand zal opgelegd worden wanneer de omgevingsvergunning wordt verleend. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst omgeving. 

5. Afschaffing buurtweg nr. 210 - Autonome procedure - Boudewijnstraat 19 - Kanaallaan 15 - 
Definitieve vaststelling 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad stelt de afschaffing van buurtweg n° 210, gelegen tussen de Paepestraat vanaf 
Boudewijnstraat 19 tot aan de Kanaallaan t.h.v. Kanaallaan 15, kadastraal gekend als: Gemeente Brecht, 
4de afdeling sectie E met nummers 38/Z –38/H/2 – 38/T – 38/S – 40/Z – 40/Y – 92/T/2 – 55/A/2 – 40/T – 
55T-/A/2 – 55/Z – 55/Y en 42/L en de infrastructuur van de Vlaamse waterweg, volgens het inplantingsplan, 
opgemeten door landmeter-expert Wim Cools, op schaal 1/1250, definitief vast. 
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Artikel 2 
Het besluit van de gemeenteraad tot opheffing van een gemeenteweg wordt na de definitieve vaststelling 
bekendgemaakt cfr. art. 22 van het Gemeentewegendecreet. 
Artikel 3 
Het grafisch plan wordt samen met het besluit van de gemeenteraad tot opheffing van een gemeenteweg na 
de definitieve vaststelling met een beveiligde zending bezorgd aan Departement mobiliteit en openbare 
werken en aan de Deputatie van de provincie. 
Artikel 4 
De afschaffing van buurtweg nr. 210 wordt opgenomen in het gemeentelijk wegenregister. 
 

6. Goedkeuring van ontwerpaktes grondoverdrachten in de Kloosterstraat in het kader van de 
realisatie van de rooilijn. 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt de ontwerpakten goed, opgemaakt in het kader van de uitvoering van het 
afbakeningsplan ‘fietspad Kloosterstraat’ tussen de eigenaars enerzijds, en de gemeente anderzijds. 
Artikel 2 
De gronden worden verworven tegen de prijs zoals vermeld in de ondertekende eenzijdige verkoopbeloften. 
De betaling hiervan zal gebeuren met het investeringskrediet onder beleidsdoelstelling 2 (Brecht engageert 
zich om de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren) onder actieplan 6 (Brecht focust op een 
hedendaags patrimonium) onder actie 30 (rioleringsproject Kloosterstraat) onder het beleidsveld 0200 
(Hidrorio - grondverwervingen fietspad Kloosterstraat) (ARK 2200000) van het meerjarenplan 2020 – 2025. 
Artikel 3 
De respectievelijke akten zullen op kosten van de gemeente (de koper) worden verleden voor de 
burgemeester. 
Artikel 4 
De algemeen directeur en de voorzitter van de gemeenteraad worden gemachtigd de akte en al de stukken 
in verband hiermee namens en voor rekening van de gemeente Brecht te ondertekenen. 
Artikel 5 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst infrastructuur en de financiële dienst. 
  

7. Aankoop Mudaeusstraat 7 - Gemeenteplaats 2 - 2A - Tijdelijke verkoop- aankoopbelofte 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de tijdelijke verkoop-aankoopbelofte van het perceel 
Mudaeusstraat 7, Gemeenteplaats 2 en 2A, kadastraal gekend onder  
D nummer 0588HP0000 ( 562m²) , D nummer 0592RP0000 (644m²),  D nummer 0592SP0000 (17m²), D 
nummer 0592TP0000 (15 m²), D nummer 0588KP0000 (15m² enkel wat betreft de grond) voor de prijs van 
825.000,00 euro. 
Artikel 2 
De tijdelijk verkoop-aankoopbelofte zal ondertekend worden door Sven Deckers, burgemeester en Annemie 
Marnef, algemeen directeur. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan notaris De Sadeleer en aan de financieel directeur. 

organisatie en personeel 

8. Besluit burgemeester d.d. 11 januari 2021 - Bekrachtiging 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt om dwingende redenen van openbare veiligheid beslist om lokale politie Voorkempen de opdracht 
te geven om inbeslaggenomen gassen (lachgas, aanstekergas, ...) [met de hiervoor voorziene 
capsules/cilinders/patronen/flessen (inclusief alle andere materialen die gebruikt worden bij het inhaleren 
van deze gassen (balonnen, ...))] niet terug te geven aan de eigenaar. 
Artikel 2 
De lokale politie Voorkempen de opdracht te geven deze inbeslaggenomen gassen via de gemeenten af te 
voeren en onmiddellijk te laten vernietigen. 
Artikel 3 
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester d.d. 11 januari 2021. 
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Artikel 4 
Dit bericht wordt op gepaste wijze bekendgemaakt. 

9. Antwoord agentschap binnenlands bestuur - Klacht coronamaatregelen gemeente Brecht - 
Kennisname 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord van het agentschap binnenlands bestuur op de klacht 
geformuleerd door een burger d.d. 20 november 2020 over de coronamaatregelen van de gemeente Brecht. 

financiën 

10. Retributiereglement op het ter beschikking stellen van pmd zakken 

Besluit 
Artikel 1 Termijn 
Vanaf 1 maart 2021 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie geheven op het ter beschikking 
stellen van PMD-zakken 
Artikel 2 Toepassingsgebied 
De retributie is verschuldigd door iedereen die gebruik maakt van de selectieve inzameling, ophaling en 
verwerking van PMD door middel van PMD-zakken. 
De retributie wordt vastgesteld op: 

 zak 60 liter: 0,125 euro/zak of 2,5 euro/rol van 20 zakken 

 zak 30 liter: 0,0625 euro/zak of 1,25 euro/rol van 20 zakken 
Artikel 3 Wijze van betaling 
De retributie wordt contant betaald bij de financieel beheerder of de gemeentelijk aangestelde tegen afgifte 
van een betalingsbewijs en bij het in ontvangst nemen van de zakken. 
Artikel 4 opheffing 
Het retributiereglement van 12 december 2019 op het ter beschikking stellen van pmd-zakken wordt met 
ingang van 1 maart 2021 opgeheven. 
Artikel 5 
Het gemeentebestuur van Brecht geeft de opdracht aan Igean dienstverlening en Igean Milieu en Veiligheid, 
om exploitatiekosten permanent te monitorren en te verantwoorden middels een rapportage aan het 
gemeentebestuur van Brecht 
Artikel 6 Toezicht 
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid en aan Igean Milieu en 
Veiligheid die instaat voor de verdere uitvoering conform de beheersoverdracht aan Igean en Veiligheid 

mens - vrije tijd 

11. Omvorming ILV JoNK naar projectvereniging - Statuten en aanstellen leden voor de Raad van 

Bestuur 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt kennis van de gepubliceerde statuten en verslagen van de Algemene 
Vergaderingen van 28 september en 9 december 2020 van projectvereniging JoNK. 
Artikel 2 
De gemeenteraad duidt volgende vertegenwoordigers van de gemeente in de Projectvereniging JoNK aan : 
- stemgerechtigd lid : Frans Van Looveren 
- plaatsvervangend lid : Roeland Ruelens 
- niet-stemgerechtigd lid met raadgevende stem: Ilse Van Den Heuvel 

aanvullende agenda 

12. Voorstel : Ondertekenen Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie 2030 - L. Torfs 

Besluit 
Artikel 1 
Het geamendeerde voorstel wordt goedgekeurd: 
-        De gemeente Brecht zal tot het ondertekenen van het Burgemeestersconvenant 2030 overgaan van 
zodra de erin gestelde termijnen op een realistische en haalbare manier in de gemeentelijke werking 
ingepast kunnen worden. 
-        Conform de Beleidsnota 2019-2024, Actieplan Leefmilieu engageert de gemeente zich nu reeds om in 
haar dagelijkse werking en bij het nemen van toekomstgerichte beslissingen de nodige aandacht te 
besteden aan duurzaamheid, milieubescherming en klimaatadaptatie. 
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13. Voorstel : Toiletten aan wandelroutes - I. Van Den Heuvel 

Besluit 
Artikel 1 
Het voorstel wordt verworpen. 

14. Voorstel : Cash-betalingen - P. Van Asche 

Besluit 
Artikel 1 
Er wordt niet gestemd over het voorstel. 

15. Voorstel : Zwemmen in open water - P. Van Assche 

Besluit 
Artikel 1 
Het voorstel wordt verworpen. 

16. Interpellatie : Hangjongeren Vlierbeslaan-Vogelkerslaan - P. Van Assche 

17. Vraag : Subsidies gemeente Brecht - I. De Beuckelaer 

 

 
Annemie Marnef Leo Nicolaï 
Algemeen Directeur Voorzitter gemeenteraad 
 


