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OPENBAAR 

verslag - dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting 12 december 2019 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 12 december 2019 dat acht dagen voor de huidige zitting ter 
inzage van de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 

ruimte - infrastructuur 

2. Principeovereenkomst gemeente Brecht, Pidpa-Hidorio en VME De Syndicus mbt de 
overdracht van de gemene delen van De Vijvers en Nieuw Rommersheide 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de tekst van de principeovereenkomst tussen de gemeente Brecht, 
Pidpa Hidrorio en de Vereniging van Mede-eigenaars (VME) voor de verkavelingen De Vijvers en Nieuw 
Rommersheide, juridisch te beschouwen als 1 verkaveling, met het oog op de overdracht van de 
gemeenschappelijke delen naar Pidpa Hidrorio en de gemeente om zo in de toekomst te komen tot een 
definitieve heraanleg van de wegenis, de gemeenschappelijke delen en nutsvoorzieningen.  
Artikel 2 
Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Pidpa Hidorio en de Vereniging van Mede-
eigenaars.  

3. Samenwerkingsovereenkomst Pidpa - Gemeente Brecht - Weg-en rioleringswerken in Nieuw 
Rommersheide fase 1 en De Vijvers 

Besluit 
Artikel 1 
De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Brecht en Pidpa wordt ter goedkeuring voorgelegd 
aan de gemeenteraad. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt ter goedkeuring overgemaakt aan Pidpa. 

4. Regiewerken groenzorg en onderhoud leefomgeving via sociale tewerkstelling 2020 - 2021 - 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - 2019/026 

Besluit 
Artikel 1 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 
Artikel 2 
De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden. 
Artikel 3 
In toepassing van artikel 15 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten, is de opdracht 
voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van 
kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben. 
Artikel 4 
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees niveau. 
Artikel 5 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in 2020 en 2021. 

ruimte - ruimtelijke ontwikkeling 

5. Gedeeltelijke afschaffing voetweg nr. 149 (Varenstraat - Bosstraat) - Eerste beraadslaging 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad stelt de afschaffing van het gedeelte van voetweg nr. 149 op de percelen Brecht 4de 
afdeling, sectie D 735/d/2, 735/h/2 (Varenstraat 11), 735/g/2, 735/r en 735/b/2 volgens het opmetingsplan 
opgemaakt door landmeter-expert Frederik Vermeiren op 11/12/2019 met kenmerk 019-T-044-18-02 
voorlopig vast. 
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Artikel 2 
Binnen de 30 dagen na de voorlopige beraadslaging van de gemeenteraad zal een openbaar onderzoek 
aangekondigd worden. 

6. VV1975/2 - Verkavelingsvergunning - grondoverdracht Hensel Laan D - Goedkeuring 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan de grondoverdracht van de zones gelegen in openbare wegenis van 
Hensel Laan D, betreffende de verkaveling van dhr. Jan Van Dijck wonende te Vaartstraat 77, 2960 Brecht 
gelegen afdeling 3, Sectie D 375 R3 met een oppervlakte van 2.727m² conform het plan landmeter Neefs en 
Roos, Kerkblokstraat 11, 2990 Loenhout van 3 september 2019. Deze wegenis wordt kosteloos en zonder 
kosten overgedragen aan de gemeente. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken. 

mens - vrije tijd 

7. Toewijzingsleidraad en ontwerpconcessie - uitbatingsrecht ontmoetingscentrum 't Centrum 

Besluit 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan het ontwerp van concessieovereenkomst voor het uitbatingsrecht van 't 
Centrum in Sint-Lenaarts. 
Artikel 2 
Goedkeuring wordt verleend aan de toewijzingsleidraad voor het OC 't Centrum. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de geselecteerde kandidaten met het ontwerp van 
concessie en de toewijzingsleidraad als bijlage. 

erediensten 

8. Kerkfabriek O.L.V. van Lourdes - Budgetwijziging 2019 - Aktename 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2019 van Kerkfabriek O.L.V. van Lourdes. 

aanvullende agenda 

9. Voorstel vergroening gemeentelijk wagenpark - Luc Torfs 

Besluit 
Artikel 1 
Het voorstel wordt verworpen. 

10. Interpellatie over vuurwerk en handhaving - Luc Torfs 

 

 
Annemie Marnef Leo Nicolaï 
Algemeen Directeur Voorzitter gemeenteraad 
 


