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Zitting van de gemeenteraad   donderdag 9 juni 2016. 
 
Aanwezig :  
Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter 
De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen 
Nicolaï L., Van Akeleyen C., Van Assche P., Vochten M., Slegers J., Van De Mierop B., Bresseleers 
M., Van Looveren K., Peeters E., Michiels M., Deckers S., Matthé R., Bellens B., Van Riel B., 
Vandeneijnde S., De Groof E., de Hoog K., Vandekeere T., Smouts L., De bruyn D., Schoonbaert N. - 
Raadsleden 
Van Dyck A. - Voorzitter OCMW 
Marnef A. - Secretaris 
Verontschuldigd :  
Van Hoeck R. - Raadslid 
 
Openbare zitting : 
 
 
01 Verslag voorgaande zitting d.d. 12 mei 2016 - Goedkeuring  

 
 Juridisch kader  

Gemeentedecreet 15.07.2005 – artikel 40 
Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) 
 
Historiek  
Het verslag van de voorgaande zitting van de gemeenteraad d.d. 12 mei 2016 
dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage van de gemeenteraadsleden 
ligt, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
Motivatie  
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
burgemeester L. Aerts. 
 
Er wordt toelating verleend aan raadslid P. Van Assche voor opname van de 
gemeenteraad. 
 
Voorzitter-burgemeester L. Aerts stelt dat raadslid R. Van Hoeck 
verontschuldigd is en dat er geen aanvullende agenda is. 
 
Voorzitter-burgemeester L. Aerts stelt dat er met betrekking tot de 
agendapunten over het budget en de rekening vooraf doorgegeven moet 
worden welke punten men wil bespreken.  
 
Tevens stelt voorzitter-burgemeester L. Aerts dat hij op 2 juni 2016 een e-mail 
heeft ontvangen van raadslid J. Slegers met de volgende mededeling namelijk 
‘Hierbij wil ik u meedelen dat ik vanaf heden mijn mandaat van 
gemeenteraadslid als onafhankelijk lid wens op te nemen in de 
gemeenteraad.’ Hier wordt akte van genomen. 
 
Voorzitter-Burgemeester L. Aerts deelt mee dat er namens de fractie van  
N-VA d.d. 9 juni 2016 een brief werd overhandigd door de raadsleden  
B. Bellens en S. Deckers, respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter, waarin 
wordt meegedeeld dat mevrouw Joziena Slegers vanaf heden geen lid meer 
is van de N-VA. Zij maakt dus ook geen deel meer uit van de N-VA fractie in 
de gemeenteraad.  
 
Raadslid J. Slegers neemt het woord en leest een document voor dat haar 
lidmaatschap bij de N-VA fractie van de voorbije periode schetst en de 
argumenten die haar ertoe hebben aangezet om geen deel meer uit te maken 
van de fractie.   
 



2 
 

Ze hekelt de sfeer van verzuring en het gebrek aan constructief overleg met 
het oog op het vinden van een oplossing, hoewel de partij bij de verkiezingen 
een mooi resultaat behaalde en er jaren hard gewerkt werd aan de afdeling. 
Raadslid J. Slegers bedankt iedereen van de partij die haar gesteund heeft en 
voor de bijna 1.400 kiezers zal zij haar mandaat als onafhankelijk 
gemeenteraadslid voortzetten. Burgemeester L. Aerts stelt dat er akte wordt 
genomen van de tekst. 
 
Raadslid E. Peeters stelt dat N-VA niet verder wil uitweiden. Zij kijken vooruit 
naar de toekomst en willen haar bedanken voor de samenwerking en wensen 
haar succes. 
 
Burgemeester L. Aerts stelt dat hier eveneens akte van genomen wordt en dat 
het verslag van de voorgaande zitting ter goedkeuring wordt voorgelegd aan 
de gemeenteraad. 
 
Raadslid P. Van Assche stelt dat de geschreven tekst de opname niet kan 
evenaren en verwijst naar het  youtube-kanaal. 
 
Burgemeester L. Aerts stelt dat op pagina 16 een taalkundige fout 
gecorrigeerd zal worden. 
 
Besluit:  Aerts L., De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., 
Torfs L., Matheeussen J., Nicolaï L., Vochten M., Slegers J., Bresseleers M., 
Van Looveren K., Michiels M., De Groof E., Vandekeere T., Smouts L.: 16 
stemmen voor 
Van Akeleyen C., Van Assche P., de Hoog K.: 3 stemmen tegen 
Van De Mierop B., Peeters E., Matthé R., Bellens B., Van Riel B., 
Vandeneijnde S., Deckers S., De bruyn D., Schoonbaert N: 9 onthoudingen 
 
Artikel 1 :  
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 12 mei 2016 dat acht dagen voor 
de huidige zitting ter inzage van de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt 
door de gemeenteraad goedgekeurd. 

 
 
02 Eedaflegging Wilfried Symens  

 
 Juridisch kader  

Gemeentedecreet 15.07.2005, artikel 77 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 oktober 2015 over de aanpassing 
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel 
 
Historiek  
Door de gemeenteraad werd d.d. 8.10.2015 goedkeuring verleend aan het 
ontslag van financieel beheerder G. Van Camp per 1 september 2016. 
 
Door de gemeenteraad werd d.d. 11 februari 2016 de beheerovereenkomst 
tussen het OCMW en de gemeente goedgekeurd waarbij er één financieel 
beheerder zou zijn voor gemeente en OCMW namelijk de heer W. Symens. 
 
De Heer W. Symens zal zijn ambt opnemen vanaf 1 september  2016. 
 
Motivatie  
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
burgemeester L. Aerts. 
 
Voor de heer W. Symens het ambt opneemt, moet hij volgens artikel 77 van 
het gemeentedecreet tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad 
de eed afleggen in handen van de voorzitter. 
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De heer W. Symens legt de volgende eed af voor de gemeenteraad : ‘Ik 
zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen.’ 
 
Besluit :  
 
Artikel 1  
 
De heer W. Symens legt de eed voor de gemeenteraad af in handen van de 
voorzitter: ‘Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen.’ 
 
Artikel 2  
Afschrift wordt overgemaakt aan de personeelsdienst en W. Symens. 

 
 
03 Agenda ocmw -raad d.d. 17.05.2016 - Kennisgeving  

 
 Juridisch kader  

Het decreet van 29.06.2012 tot wijziging van het decreet van 19 december 
2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn – Artikel 9 
 
Historiek  
Agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 17.05.2016: 
 
Agendapunten van de openbare zitting:  
1. Goedkeuring van het verslag van de openbare vergadering van 19.4.2016 
2. Kennisname inkomende briefwisseling 
3. Kennisname van de verslagen van het vast bureau d.d. 12.04.2016 en 
26.4.2016 
4. Lieke Bennenbroek – Onafhankelijk raadslid – aktename 
5. Grondruil Kapelakker 
6. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW 
over de agendapunten van de jaarvergadering van Igean Milieu en Veiligheid 
van vrijdag 17 juni 2016 
7. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW 
over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Igean 
Milieu en Veiligheid van vrijdag 17 juni 2016 
8. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW 
over de agendapunten van de jaarvergadering van Igean Dienstverlening van 
vrijdag 17 juni 2016 
9. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW 
over de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Igean 
Dienstverlening van vrijdag 17 juni 2016 
10. Aanstelling vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Cipal 
11. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW 
op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 
vrijdag 17 juni 2016. 
12. Kennisname Jaarverslag 2015 en Kwaliteitsplanning 2016 van het LDC 
De Lindeboom 
13. Kennisname Jaarverslag 2015 en kwaliteitsplanning 2016 van het LDC 
Het Sluisken 
14. Interpellatie N-VA fractie mbt canonverhoging serviceflats 
 
Motivatie  
Burgemeester L. Aerts verstrekt een gepaste toelichting tijdens de 
gemeenteraad. 
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Besluit  
 
Artikel 1  
Kennis wordt genomen van de agenda van de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn van d.d. 17.05.2016. 
 

 
04 Aankoop grond aanpalend aan 't Centrum te Sint Lena arts - Perceel 70 z 

2 en 70 a 3 Fruithoflaan De Clerck Lodewijk - Goedk euring 
 

 Beleids -en beheerscyclus  
Beleidsdomein:7 Cultuur en Vrije Tijd 
Beleidsdoelstelling: Brecht wil geen slapende gemeente zijn, maar biedt een 
divers vrijetijdsaanbod door actieve ondersteuning van verenigingen en een 
aanvullend eigen aanbod van de dienst vrije tijd. 
Actieplan: Infrastructuur 
Actie: Bouw ontmoetingscentrum Sint Lenaarts 
Budgetsleutel: 2016/2209000/7/0705 – Bouw ontmoetingscentrum Sint 
Lenaarts – 300 000 euro. 
 
Juridisch kader  
Het gemeentedecreet 15.07.2005 - artikel 43 
 
Historiek  
Voor de renovatie van 't Centrum te Sint Lenaarts vonden gesprekken plaats 
met de aanpalende eigenaars om de parking uit te breiden en de toegang 
voor leveranciers te optimaliseren.  Het betreft ondermeer 2 percelen aan de 
Fruithoflaan te Brecht, 4e afdeling, 70 Z 2 en 70 A 3 voor een totale 
oppervlakte van 230 m2.  Deze percelen zijn momenteel in eigendom van de 
heer Lodewijk De Clerck. 
 
Motivatie  
Door Igean dienstverlening, werd d.d. 3 december  2015 een 
schattingsverslag opgemaakt dat een prijs naar voor schoof van 152,73 
euro/m² .  De prijszetting houdt rekening met het feit dat het een 
onbebouwbaar perceel is. 
Het perceel is kadastraal gekend onder Brecht, 4e afdeling, sectie D nummers 
70 Z 2 en 70 A 3.  
De nodige besprekingen en onderhandelingen werden gevoerd met de 
eigenaar, dhr. Lodewijk De Clerck. 
Op 12 januari 2016 werd met de heer De Clerck een akkoord gevonden om 
de grond aan te kopen volgens de voorwaarden in het schattingsverslag en dit 
voor een bedrag van 35 000 euro.   
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
burgemeester L. Aerts.  
 
Besluit : 28 stemmen voor 
 
Artikel 1  
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de aankoop van het perceel van 
de heer De Clerck, ten kadaster gekend Brecht, 4e afdeling, sectie D 
nummers 70 Z 2 en 70 A 3 met een oppervlakte van 230 m² voor een totaal 
bedrag van 35 000 euro. 
 
Artikel 2  
Burgemeester L. Aerts en gemeentesecretaris A. Marnef worden gemachtigd 
de akte van aankoop te ondertekenen voor notaris De Sadeleer die de akte 
zal verlijden. 
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Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan notaris De Sadeleer en 
aan de financieel beheerder. 

 
 
05 Opdrachtdocument renovatie en uitbreiding centrum S int -Lenaarts - 

Goedkeuring opdrachtdocument 
 

 Beleids – en beheerscyclus  
Beleidsdomein: 7 Cultuur en vrije tijd 
Beleidsdoelstelling: Brecht wil geen slapende gemeente zijn, maar biedt een 
divers vrijetijdsaanbod door actieve ondersteuning van verenigingen en een 
aanvullend eigen aanbod van de dienst vrije tijd. 
Actieplan: De gemeente stelt goede en aangepaste infrastructuur ter 
beschikking zodat Brechtenaren elkaar kunnen ontmoeten. 
Actie: Bouw ontmoetingscentrum Sint-Lenaarts 
Budgetcode: 2016 - 2210000/7/0705 -  2216000/7/0739 – Meerjarenplan 2017 
- 2018 
 

Juridisch kader  
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald 
artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 
 
Het besluit van de gemeenteraad van 13 juni 2013 houdende vaststelling van 
de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd 
worden als opdrachten van dagelijks bestuur; 
 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen. 
 
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald 
artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht. 
 
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere 
wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 2, 1° b (de aard van de 
werken/leveringen/diensten of de onzekere omstandigheden maken een 
vaststelling vooraf van een globale prijs niet mogelijk). 
 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten. 
 
Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing 
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 
 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor 
openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2. 
 

Historiek  
Door de gemeenteraad werd d.d. 14 april 2016 goedkeuring verleend aan de 
selectieleidraad voor de publiek private samenwerking voor de renovatie en 
de uitbreiding van het centrum in Sint-Lenaarts. 
 

Deze selectieleidraad betreft een selectiedocument voor een gemengde 
overheidsopdracht van werken en diensten, zijnde een PPS-project (Design 
en Build) voor de renovatie van het centrum te Sint-Lenaarts.  
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Als gunningswijze werd de onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking weerhouden. Deze gunningswijze betreft een gunningswijze in 
twee stappen. In een eerste stap worden de inschrijvers geselecteerd (huidige 
stap). De geselecteerde inschrijvers mogen nadien in de tweede stap een 
offerte indienen op basis van een opdrachtdocument (bestek).  
 

Motivatie  
In het kader van de opdracht “Publiek Private Samenwerking voor de 
renovatie en de uitbreiding van het Centrum in Sint-Lenaarts” werd een 
opdrachtdocument opgesteld. 
 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 2.479.338,84 excl. btw of 
€ 3.000.000,00 incl. btw. 
 
Het ontmoetingscentrum zal plaats bieden voor alle activiteiten van 
verenigingen. Ook receptieve activiteiten van allerlei aard en activiteiten voor 
commercieel gebruik zullen er kunnen doorgaan. 
 
De caféfunctie van het gebouw dient eveneens behouden te blijven met een 
grotere relatie met het ontmoetingscentrum dan dat vandaag het geval is. Het 
bibliotheekfiliaal van Sint-Lenaarts wordt eveneens  
geïntegreerd in deze renovatie en uitbreiding.  Ook hier zal de caféfunctie in 
relatie dienen te staan met de bibliotheek. 
 
In het opdrachtdocument zit zowel de uitbreiding van het gebouw als de 
aanleg van extra groen en parkings opgenomen.  
 
Tegen 17 oktober 2016 dienen de geselecteerde teams die het bestek hebben 
gekregen hun offerte binnengebracht te hebben. Einde november 2016 maakt 
dan het college van Burgemeester en Schepenen de beslissing met wie zij in 
zee willen gaan en aldus de opdracht gunnen. 
 
Vanaf dan beginnen allerlei onderhandelingen, aanvragen van de nodige 
vergunningen en afhandelen van tal van administratieve zaken die nodig zijn 
of in orde dienen gebracht te worden. 
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
schepen P. Schrijvers. Tijdens de gemeenteraad van april laatstleden werd de 
selectieleidraad voor de PPS-renovatie en uitbreiding Centrum Sint-Lenaarts 
goedgekeurd. Deze selectieleidraad heeft als doel om uiterlijk tegen 30 juni 
om 11 uur aanvragen tot deelneming te ontvangen van geïnteresseerde 
teams bestaande uit een ontwikkelaar, architect en aannemer, waarbij blijk 
wordt gegeven geïnteresseerd te zijn in deze opdracht. 
 
Tijdens de collegezitting van 12 juli 2016 zal het college van Burgemeester en 
Schepen een beslissing nemen met welke teams zij verder willen gaan (min. 3 
teams, max. 5 teams) en zullen deze teams het opdrachtdocument 
toegestuurd krijgen dat vandaag ter goedkeuring voorligt.  
 
De opdracht als dusdanig is de renovatie en uitbreiding van het 
ontmoetingscentrum in Sint-Lenaarts dat vandaag de dag als gebouw niet 
meer voldoet aan de huidige eisen van de verenigingen en openbare 
diensten. Het ontmoetingscentrum zal in de toekomst plaats moeten bieden 
voor receptieve activiteiten aller aard, plaats moeten bieden voor de 
implementatie en exploitatie van de plaatselijke bibliotheek die zich vandaag 
bevindt in de Dorpsstraat 60 en van het café wordt verwacht dat er een 
grotere en meer efficiënte relatie tot stand zal komen met zowel het 
ontmoetingscentrum als de bibliotheek.  
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In die context is het programma van eisen als volgt samen te vatten:  
- Een multifuntionele zaal die kan opgedeeld worden in 2 zalen met een 
geluidswerende scheidingswand en podium van ongeveer 130m². De 
bouwhoogte zal worden opgetrokken tot 6,5m waardoor het mogelijk wordt om 
in een latere fase een in- en uitschuifbare tribune te plaatsen voor circa 250 
personen.  
- Er dient een voldoende ruime backstage voorzien te worden achter het 
podium met ruimte voor een loskade voor alle leveringen,kleedkamers,sanitair 
en berging voor materialen.  
- Er dient een bergruimte voorzien te worden voor technisch materiaal, 
tijdelijke opslag van materiaal voor receptieve activiteiten, zaalmeubilair, 
poetsmateriaal en voorraad horeca. 
- We wensen 3 vergaderzalen te creëren voor telkens circa 30 personen 
waarvan 1 vergaderzaal ook dienst kan doen voor kleinere feestjes (eigenlijk 
zaal 4 van vandaag). Deze vergaderzalen zullen multifunctioneel ingezet 
worden door deze ondermeer ook ter beschikking te stellen als bijhuis van het 
Sluisken waar dan bijvoorbeeld ook warme maaltijden kunnen aangeboden 
worden.  
- Een keuken van ongeveer 50m² die kan dienen voor de catering tijdens 
receptieve activiteiten en die kan gebruikt worden als leskeuken.  
- Voor het sanitair verkiezen we een gescheiden sanitair voor het 
ontmoetingscentrum en het café alsook minimale sanitaire voorzieningen op 
de eerste verdieping.  
- Een inkomhal met traphal en liftruimte alsook een vestiaire, inkombalie en/of 
infobalie met eveneens de wens deze ruimte te kunnen gebruiken voor 
bijvoorbeeld tentoonstellingen.  
- Voor de bibliotheek voorzien we een oppervlakte van 300m² en ook hier 
wensen we de ruimte multifunctioneel te gebruiken door ook andere 
activiteiten hier te kunnen laten plaatsvinden.  
- Het café met een oppervlakte van ongeveer 160m² zal tijdens de dag 
moeten kunnen evolueren van een ontmoetingsruimte/leescafé naar een 
plaatselijk café zoals dat vandaag de dag het geval is en waarbij de 
verenigingen actief in het café als dusdanig hun activiteiten daar verder 
kunnen blijven ontplooien.  
- We wensen ook het gebouw in de Dorpsstraat 71 af te breken, beter gekend 
als het wit huisje. Dit zal in de laatste fase gebeuren en dit perceel wordt mee 
opgenomen in de omgevingswerken waardoor we meer zichtbaarheid krijgen 
op het ontmoetingscentrum en de uitbreiding van de parking kunnen 
realiseren alsook extra groenvoorziening.  
- Tot slot dient uiteraard alles voorzien te worden van de nodige technische 
installaties, nutsvoorzieningen, IT en telefonie.  
 
Dit programma van eisen baseert zich voor een groot deel op de bestaande 
indeling van de huidige infrastructuur waarvoor de opdracht wordt gegeven te 
renoveren.  
 
De uitbreiding zal voornamelijk bestaan uit de implementatie van de 
bibliotheek, vergaderzalen en het gedeelte backstage.  
 
Voor de buitenaanleg zal er een maximale voorziening van parkeerplaatsen 
worden gerealiseerd gecombineerd met de nodige mooie groenvoorzieningen.  
 
Om de opdracht te gunnen wordt er rekening gehouden met verschillende 
gunningscriteria namelijk prijs op 30 punten, technische kwaliteit op 15 
punten, architecturale kwaliteit op 35 punten, uitvoeringstermijn op 15 punten 
en projectmanagement op 5 punten. 
 
Deze opdracht zal gegund worden bij onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking. Een manier van aanbesteden die toegepast 
wordt wanneer het niet mogelijk is om op voorhand een globale prijs vast te 
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stellen omwille van de diversiteit aan gebruikers die elk op hun manier zullen 
betrokken worden om input te geven tijdens het project, input die de 
voorkeursbieder mee zal opnemen in het project en bijsturingen kunnen 
betekenen voor de uitvoering als zeer zeker de prijs.  
 
De offertes moeten worden ingediend uiterlijk op maandag 17 oktober 2016 
om 11u waarna einde oktober 2016, begin november 2016 de gegadigden 
zullen worden uitgenodigd om hun offertes mondeling toe te lichten. De 
voorkeursbieder zal worden aangeduid op 28 november 2016 om de dag 
daarna op 29 november 2016 met deze voorkeursbieder de onderhandelingen 
te starten om uiteindelijk in augustus 2017 de renovatie- en 
uitbreidingswerken te starten. 
 
Voor deze renovatie en uitbreiding werd een budget voorzien van 3.000.000 € 
incl. BTW en onderzocht wordt nog of er voor dit project in een autonoom 
gemeentebedrijf overgestapt zal worden. 
 
Schepen P. Schrijvers stelt nog een aantal aanpassingen voor aan het 
opdrachtdocument namelijk op pagina 10 onderaan. Bij de 10-jarige 
aansprakelijkheid moet de voorlopige oplevering vervangen worden door 
definitieve oplevering. Op pagina 11 boven de gunningswijze moet voorlopige 
oplevering vervangen worden door definitieve oplevering. Dit is nodig omdat 
op pagina 19 wel degelijk over de definitieve oplevering gesproken wordt. Op 
pagina 13 (3e lid) dient ‘door een aanvraag tot deelneming in  te dienen’, 
aanvaardt de inschrijver onvoorwaardelijk de inhoud van voorliggend 
document…’ vervangen te worden ‘door een offerte in te dienen’. Op pagina 
13 (punt 11) dient ‘de aanvragen tot deelneming moeten uiterlijk op maandag 
17 oktober om 11 u …. ’vervangen te worden door ‘de offertes moeten 
worden….’ Op pagina 45 dient de foto van de kleine vergaderzaal aangepast 
te worden aangezien dit ook een foto van de grote vergaderzaal is. Op pagina 
47 moet de oppervlakte aangepast worden. De totale netto oppervlakte (café 
en ontmoetingscentrum) zou komen op 2.305 m², maar de som van de netto 
oppervlakte inclusief de ruimte onder het podium namelijk 1.105 m² en de 
netto oppervlakte van het café namelijk 200 m² maakt in totaal 1.305 m². Deze 
aanpassingen moeten nog gebeuren in het opdrachtdocument. 
 
Raadslid J. Slegers stelt dat er 130 m² podium en een tribune voorzien wordt. 
Voor hoeveel personen is dit? Schepen P. Schrijvers antwoordt dat dit 
ongeveer voor 250 personen is, maar dit is voorzien voor de toekomst. 
 
Raadslid S. Deckers stelt vragen in verband met de selectieleidraad. Met 
betrekking tot de financiële draagkracht wordt beschreven hoe de solvabiliteit, 
liquiditeit en rendabiliteit wordt beoordeeld. Er staat nergens beschreven wat 
de referentiewaarde is voor deze beoordeling. Wat wordt aanvaard als ‘goed? 
Wie gaat deze cijfers interpreteren? Burgemeester L. Aerts antwoordt dat de 
selectieleidraad nu geen voorwerp is van bespreking. De selectieleidraad 
bevat deze cijfers niet, maar de ratio’s mogen niet wijzen op een 
discontinuïteit van één van de verplicht betrokken partijen. Moest er discussie 
zijn, dan zullen we hier rekening mee houden. Schepen P. Schijvers 
antwoordt dat Meester De Keuster het gemeentebestuur hierin zal begeleiden. 
 
Besluit:  Aerts L., De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., 
Torfs L., Matheeussen J., 
Nicolaï L., Van Akeleyen C., Van Assche P., Vochten M., Slegers J., 
Bresseleers M., Van Looveren K., Michiels M., De Groof E., de Hoog K., 
Vandekeere T., Smouts L.: 19 stemmen voor 
Van De Mierop B., Peeters E., Deckers S., Matthé R., Bellens B., Van Riel B., 
Vandeneijnde S., De bruyn D., Schoonbaert N.: 9 onthoudingen 
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Artikel 1  
Het opdrachtdocument voor de opdracht “Publiek Private samenwerking voor 
de renovatie en uitbreiding Centrum Sint Lenaarts” wordt goedgekeurd door 
de gemeenteraad. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst interne zaken. 

 
 
06 Stedenbouwkundige verordening voor de aanplant, het  rooien, vellen en 

snoeien van hoogstambomen en ingrepen aan groenelem enten 
 

 Beleids – en beheerscyclus  
Beleidsdoelstelling 6  Het gemeentebestuur maakt aangenaam wonen 
mogelijk voor elke Brechtenaar in een groene leefomgeving 
Actieplan: Brecht voert een eerlijk en efficiënt vergunningenbeleid 
Actie: vergunningen verlenen 
Actieplan: Brecht voert een beleid dat de hedendaagse vraag naar ruimte 
invult zonder het groene karakter van de gemeente te verstoren 
Actie: Brecht behoudt zoveel mogelijk groene en open ruimte. 
 
Juridisch kader  
De Vlaamse codex ruimtelijke ordening en bijhorende uitvoeringsbesluiten zijn 
van toepassing. 

 
Historiek  
In de collegezittingen van 22 april 2014, 28 april 2014, 12 mei 2014 en 2 juni 
2014, 14 september 2015, 17 november 2015 en 24 november 2015.  werden 
de verschillende reglementen besproken. en  

De verordening  werd voor preadvies bezorgd aan de deputatie van de 
provincie Antwerpen voor controle op tegenstrijdigheden met andere hogere 
verordeningen en relevante wetgeving. De opmerkingen van de Deputatie 
werden verwerkt in de ontwerpversie van de verordening. 

Op 14 maart 2016 heeft het college van burgemeester en schepen de 
ontwerpreglementen goedgekeurd. 

 
Adviezen  
Op 21 april 2016 heeft de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur 
positief advies gegeven.  

Op 26 april 2016 heeft de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar positief 
advies gegeven. 

Op 18 mei 2016 heeft de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 
voorwaardelijk positief advies gegeven. Volgende opmerkingen werden 
gemaakt: 

De gecoro vraagt om de regelgeving i.f.v. de landbouw te herbekijken met het 
oog op: 

- een oplossing voor de heraanplant op 2 m van de perceelgrens en het 
hieraan gekoppelde verlies van landbouwbedrijfsgrond. 

- een oplossing te vinden voor het kappen van bomen van 0,5 tot 1 m die zich 
in een houtkant bevinden. Hier zou houtkantbeheer kunnen gezien worden als 
snoeien volgens de regels van de kunst. 

- een oplossing voor de contradictie tussen wat voorzien is in de 
beheersplannen en het verplichten van het aanvragen van een vergunning. 

De gecoro kan wel akkoord gaan met het ontwerp gemeentelijke 
kapreglement en het ontwerp kapverordening voor de overige sectoren. 
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Voor het waarborgreglement vraagt de gecoro om op te nemen dat er voor 
één perceel maar één keer een borg voor het openbaar domein kan gevraagd 
worden. 

Op 19 mei 2016 werd er voorwaardelijk gunstig advies gegeven door de 
landbouwraad. Volgende opmerkingen werden gemaakt: 

1) Zonnepanelen  
Zowel in de KV (art. 1.3 §2) als in de KT (art. 1.3 §2) wordt bepaald dat er geen 
bomen mogen gerooid worden voor de plaatsing van zonnepanelen.  
Kan hierop geen uitzonderingsmaatregel worden voorzien bv. via een heraanplant. 
motivatie:  - de plaatsing van zonnepanelen wordt sterk aangemoedigd 
  - in de toekomst zullen er nog veel zonnepanelen moeten worden 
geplaatst. 
2) KT art. 1.1 § 5 : definitie hoogstambomen 
50 cm omtrek betekent slechts een doorsnee van +/- 16 cm. Dit is te scherp voor 
landbouw buitengebied. Er wordt geen rekening gehouden met de houtkanten die 
door de landbouwers moeten onderhouden worden. 
Verzoek dit voor de landbouw op 1 meter te houden. 
Motivatie: -  Met deze maatregel, bevordert men het risico dat houtkanten te 
snel zullen worden     gesnoeid/gekapt om te voorkomen dat 
men boven de 50 cm doorsnee komt en een    toelating moet 
vragen. 
     - Bovendien loopt men het risico dat er geen bomen meer 
bijgeplant zullen worden. 
  Dit zorgt voor een averechts effect. 
Zijn coniferen hoogstambomen? Dit konden we uit de definitie die momenteel in 
het reglement is opgenomen niet opmaken. De definitie is te summier opgesteld. 
Gelieve te verduidelijken. 
3) Dode hoogstambomen (KT: art. 2.1 + KV art. 2.1) 
Voor dode hoogstambomen dient eveneens een kaptoelating of -vergunning te 
worden aangevraagd. 
Graag zien wij hier een herformulering. Een vergunning of toelating gaat hier een 
stap te ver.  
Een foto of nazicht zou hier voldoende moeten zijn om over te gaan tot het 
verwijderen van de dode boom. 
4) vergunningen binnen beschermd gebied (onroerend erfgoed) zoals bv. Brechtse 
Heide. 
De procedure is hiervoor niet duidelijk. Wanneer en aan wie dient 
toelating/vergunning gevraagd te worden?   
5) uitvoeringstermijn: (KV art. 2.8 §1 + KT art. 2.8 §1) 
De heraanplanting dient te gebeuren binnen het jaar na de ingebruikname van de 
constructie. Voor landbouwbedrijven is deze termijn te kort. Gelieve deze te 
verlengen naar 2 jaar. 
motivatie:- voor de terugbetaling van de waarborg wordt ook een termijn van 2 jaar 
gehanteerd. (WR       art. 2.1 § 3) 
   - tijdens het eerste jaar na een bouwwerk, zijn er op het bedrijf andere 
zaken die voorrang      krijgen. 
 
Motivatie  
We staan er te weinig bij stil maar bomen zijn levensnoodzakelijk voor een 
leefbare aarde. Meer aandacht en respect voor het bomenbestand op onze 
planeet is essentieel op alle beleidsniveaus, maar ook een 
verantwoordelijkheid van elke burger. Ook in onze onmiddellijke 
woonomgeving staan bomen mee in voor een aangenaam leefklimaat. Ze 
vangen het ongezonde fijn stof uit de lucht, nemen CO2 op en zorgen voor 
verse zuurstof.  

Bomen hebben, in beperkte mate, ook een temperend effect op de 
temperatuur, al was het maar door het grote temperatuursverschil tussen de 
volle zon en in de schaduw van een boom.   
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Zo staan bomen mee in voor de koelte in een woning wat onnodig 
aircogebruik en bijhorend kostenplaatje mee helpt reduceren. Daarnaast 
hebben bomen ook een ecologische, landschappelijke en esthetische waarde. 
En in een aantal gevallen verhogen ze ook de geldelijke waarde van een 
perceel. 

De uitwerking van een beleid rond het kappen van bomen en het behoud van 
groen in de gemeente, behoort dan ook tot de ambities van de 
beleidsverklaring 2013-2018: 

‘… Ook natuur in de gemeente verdient een duwtje in de rug: zo moeten er 
voor het kappen van bomen een visie en een reglement opgemaakt worden, 
alsook controlemogelijkheden ontwikkeld worden, … ‘ 

‘… In het ruimtelijk beleid spaarzaam omspringen met de resterende 
waardevolle open ruimte. Enkel de zones geselecteerd in het GRS (of in de 
herziening hiervan) kunnen aangesneden worden als nieuwe woongebieden. 
… Binnen het bestaande woonaanbod, in zones die reeds aansluiten bij 
bestaande bebouwing, zijn enkel kleinschalige verkavelingen mogelijk. … 
Nieuwe projecten worden uitgewerkt met een voldoende toegankelijke 
wegenis, groenelementen en eventueel ruimte voor een speelzone….’ 

‘Een handhavingsbeleid inzake stedenbouwkundige voorschriften en 
kapvergunningen uitwerken: voorschriften zijn er nu eenmaal om nageleefd te 
worden. Indien de aanplant van bomen en/of struiken opgelegd werd, zal dit 
gecontroleerd worden. Immers, iedereen moet een steentje bijdragen om het 
groene karakter van onze gemeente te behouden.’ 

Om bomen beter te beschermen bestaat er heel wat regelgeving die voor veel 
mensen onoverzichtelijk is. Omwille van de huidige complexiteit worden er 
heel wat bomen gerooid of geveld zonder de nodige vergunningen met als 
gevolg dat er heel wat bomen in onze gemeente verdwijnen. 

Met deze stedenbouwkundige verordening wordt er rechtszekerheid geboden 
en komt er duidelijkheid  over wat kan en niet kan en welke vergunningen er 
nodig zijn voor het vellen/rooien van bomen en andere groenelementen zowel 
op privé terrein als openbaar domein. 

Voorliggende reglementen bieden tevens een duidelijk kader aan voor de 
groendienst en kan als handleiding gebruikt worden bij het verlenen van 
adviezen voor gemeentelijke kaptoelatingen en stedenbouwkundige 
verordeningen. Een copywritingbureau wordt ingeschakeld om de 
verschillende reglementen in een leesbaar document voor de bevolking om te 
zetten. 

Er worden bijkomende stukken gevraagd om de aanvraag goed te kunnen 
beoordelen. Door dit expliciet op te nemen in de verordening hopen we 
duidelijkheid en mogelijke misverstanden te voorkomen in functie van een 
nieuwe aanvraag. 

Om het bestaande bomenbestand niet verder te laten afnemen, is het 
belangrijk dat, wanneer er bomen gerooid worden, een heraanplant geschiedt. 
Vandaar dat er in voorliggende stedenbouwkundige verordening gewerkt 
wordt met een systeem van waarborgen om zo garanties in te bouwen dat de 
heraanplant ook effectief gebeurt. Tevens wordt er zo ingespeeld op de 
ambitie van de beleidsverklaring 2013-2018 om controlemogelijkheden en een 
handhavingsbeleid te ontwikkelen in functie van het kappen van bomen. 
Zonder bijhorend waarborgsysteem zal het zeer moeilijk zijn om een stok 
achter de deur te hebben om de heraanplant effectief te laten uitvoeren en 
dus het behoud en versterking van het aanwezig groen in de gemeente te 
kunnen garanderen. Uit contact met de buurgemeenten Schilde, Wuustwezel 
en Brasschaat die ook een waarborgsysteem hebben in functie van de 
heraanplant van bomen, blijkt dat zij het bestaan van een waarborgsysteem 
essentieel vinden om het gemeentelijke groenbeleid gerealiseerd te krijgen. 

Tenslotte willen we eveneens verduidelijken dat deze stedenbouwkundige 
verordening op geen enkele wijze in de weg wil staan van de wens van een 
eigenaar of gebruiker van een tuin om deze op een andere wijze aan te 
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leggen; mits een goedgekeurd plan tot heraanplant is dit mogelijk.  Wel dient 
steeds rekening te worden gehouden met gezonde en/of waardevolle bomen 
en/of aanplantingen om een goedgekeurd plan tot heraanplant te verkrijgen. 

In functie van de ingediende bezwaren wordt volgend standpunt ingenomen: 

- Gezien houtkanten specifieke groenstructuren zijn met een eigen beheer, is 
het aangewezen om  hiervoor een uitzondering te maken. Om aan deze 
opmerking tegemoet te komen wordt aan  art. 1.3.§8 volgende bepaling 
toegevoegd: ‘Deze regel staat niet in de weg dat een actief houtkantbeheer 
uitgevoerd kan worden.’Bijkomend laten de reglementen toe om hiervoor een 
afwijking aan te vragen. 

- Om te voorkomen dat er een kaptoelating wordt aangevraagd voor bomen 
die opgenomen zijn in een beheerplan of beheersvisie, dat door de bevoegde 
overheid of bevoegde administratie(s) is goedgekeurd beheersplan én waarin 
het vellen van hoogstammige bomen is opgenomen, wordt het 
toepassingsgebied van de kaptoelating uitgebreid met volgende bepaling: 

‘De kaptoelating is niet van toepassing voor hoogstambomen die gelegen zijn 
op terreinen waarvoor een door de bevoegde overheid of bevoegde 
administratie(s) goedgekeurd beheersplan of beheersvisie bestaat op basis 
van de milieu- en natuurwetgeving én waarin het vellen van hoogstammige 
bomen is opgenomen.’ 

- Omwille van het feit dat de huidige reglementen al heel complex zijn worden 
er geen wijzigingen aangebracht ten aanzien van specifieke doelgroepen. De 
reglementen laten immers toe om afwijkingen aan te vragen.  

- In de beleidsverklaring is de ambitie opgenomen dat het groene karakter van 
de gemeente moet behouden blijven. De percelen worden momenteel zo klein 
dat als er bomen moeten gerooid worden in functie van zonnepanelen het in 
de praktijk vaak zo zal zijn dat het volledige perceel moet ontbost worden en 
dat een heraanplanting niet meer mogelijk is. Zo zullen er vele bomen  
moeten verdwijnen hetgeen het groene karakter van onze landelijke 
gemeente aantast.  Dit is niet in overeenstemming met de beleidsverklaring. 

- De definitie van hoogstamboom wordt vervangen door volgende definitie: 

Een hoogstamboom is een boom met een minstens 180 cm lange stam of een 
boom die kan uitgroeien tot een boom met een stam van minimum 180 cm. 
Een hoogstamboom kan zowel een fruit- als sierboom zijn. 

- Ook voor dode hoogstambomen dient een heraanplanting te gebeuren als er 
plaats is op het perceel. Dit om te voorkomen dat elke dode boom niet meer 
vervangen wordt en het bomenbestand achteruit gaat.  Deze bepaling is niet van 
toepassing op omgevallen of ontwortelde bomen. Dit wordt aangevuld in de 
reglementen.  
- Vanaf het moment dat de bomen vallen onder het toepassingsgebied van de 
gemeentelijke verordening of kaptoelating, dient er hiervoor een 
stedenbouwkundige vergunning of kaptoelating aangevraagd worden. Indien 
de bomen deel uitmaken van een specifiek beheerplan dat niet onder de 
toepassing van beide reglementen valt, dan dient er geen stedenbouwkundige 
vergunning of kaptoelating aangevraagd worden en moeten de bepalingen 
van het beheerplan gevolgd worden. Voor deze opmerking worden er geen 
wijzigingen aangebracht in de reglementen. 
 
Procedure 

Na de beslissing door de gemeenteraad wordt de gemeentelijke 
stedenbouwkundige verordening samen met het besluit van de gemeenteraad 
en de ingewonnen adviezen ter goedkeuring toegezonden aan de deputatie. 
De deputatie dient dan binnen de 60 dagen een besluit te nemen. Als de 
deputatie nalaat een beslissing te nemen binnen de termijn van zestig dagen, 
kan het college van burgemeester en schepenen de deputatie rappelleren 
binnen dertig dagen na het verstrijken van die termijn. Indien de deputatie 
geen beslissing heeft verstuurd binnen vijfendertig dagen met ingang van de 
dag waarop de rappelbrief is verstuurd, wordt de gemeentelijke 
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stedenbouwkundige verordening geacht goedgekeurd te zijn. De verordening 
dient bezorgd te worden aan de Vlaamse Regering en gepubliceerd worden in 
het Belgisch Staatsblad. 

De verordening treedt in werking 10 dagen na de publicatie (bij uittreksel) in 
het Belgisch Staatsblad. 

Deze aanvraag is verenigbaar met de door het gemeentebestuur gewenste 
ruimtelijke ontwikkeling. 

 

Burgemeester-voorzitter L. Aerts stelt voor om de agendapunten 6, 7 en 8 
gezamenlijk te behandelen en uiteraard apart te stemmen. 

 

Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
schepen L. Torfs.  Een boom heeft natuurlijk niet enkel de functie om gekapt 
te worden, hoewel een minister wel eens het tegendeel durft te beweren. 

 

Een boom zorgt mee voor een gezonde luchtkwaliteit, geeft vorm aan een 
straat of plein, heeft een ecologische waarde, een cultuurhistorische, een 
economische, enz.  Meer dan functies genoeg om er voldoende aandacht aan 
te besteden.  Aandacht en respect voor ons bomenbestand is dan ook 
essentieel op alle beleidsniveaus, maar ook de verantwoordelijkheid van 
iedere burger. 
Vandaar dat de uitwerking van een beleid rond het kappen van bomen en het 
behoud van groen in onze gemeente één van de ambities is in de 
beleidsverklaring van deze legislatuur.  In heel wat besluiten lezen we de 
beleidsdoelstelling dat het gemeentebestuur aangenaam wonen mogelijk 
maakt voor elke Brechtenaar in een groene leefomgeving én dat Brecht een 
beleid voert dat de hedendaagse vraag naar ruimte invult zonder het groene 
karakter van de gemeente te verstoren. 
Om het groene erfgoed te beschermen en ervoor te zorgen dat er niet 
lichtzinnig met bomen en groenelementen in onze gemeente wordt 
omgesprongen, en het feit dat er in het recente en iets verdere verleden al 
heel wat bomen en bos is verdwenen, drong de opmaak van een 
kapreglementering zich op. 
Ongeveer 3 jaar hebben de betrokken diensten en het bestuur erover gedaan 
om tot een enigszins werkbaar reglement te komen.  Dat het zoveel tijd heeft 
gevraagd, heeft ondermeer met de complexiteit van de materie te maken.  
Verscheidene decreten, besluiten en verordeningen zijn immers van 
toepassing. 
Een eerste ontwerp van kapreglementering werd voorgelegd aan de Provincie 
en uit hun reactie bleek dat er een opsplitsing moest gebeuren tussen 
enerzijds een stedenbouwkundige kapverordening en anderzijds een 
gemeentelijk kapreglement.  Heel wat zaken zijn bij beiden identiek: adviezen, 
motivatie, definities, enz. Essentieel verschil is dat bij de stedenbouwkundige 
verordening het gaat om hoogstambomen met minimum een stamomtrek van 
1 meter, gemeten op 1 meter hoogte boven het maaiveld én dat men hiervoor 
een stedenbouwkundige vergunning moet bekomen. 
Bij het gemeentelijk kapreglement gaat het om hoogstambomen vanaf een 
stamomtrek van een 1/2 meter én die niet vallen onder de 
stedenbouwkundige verordening.  Hiervoor is een gemeentelijke 
kapvergunning nodig.  De procedure is bij deze laatste korter en eenvoudiger. 
Het zou ons te ver leiden om tot in detail op de kapreglementering in te gaan 
maar enkele algemene bepalingen lijken me toch wel vermeldenswaardig. 
Zo dienen gezonde hoogstambomen zoveel mogelijk behouden te worden.  Ik 
verwijs hier naar de zorgplicht waarbij de eigenaar de plicht heeft zijn 
hoogstambomen gezond te houden en als een goede huisvader te 
onderhouden. 
Een ander principe is dat het behoud van hoogstambomen primeert op o.a. 
het plaatsen van zonnepanelen.   



14 
 

Als bestuur willen we immers niet dat het bomenbestand nog verder afneemt.  
De bouwpercelen worden steeds kleiner.  Men wil dan wel het plaatsen van 
zonnepanelen promoten, maar dan moet men ook de vraag stellen of het 
elektriciteitsnet dit wel aan kan.  Er zijn ook nog andere mogelijkheden om 
alternatieve energie op te wekken en veelal is het veel doeltreffender om de 
woning energiezuinig te maken dan om zonnepanelen te leggen. 
Ook het betalen van een boscompensatie aan het ANB wil niet zeggen dat 
alle hoogstambomen op dat perceel mogen gekapt worden.  Het kappen mag 
slechts gebeuren nadat er een vergunning werd afgeleverd. 
Een andere niet onbelangrijke bepaling is dat er bij een nieuwe 
verkavelingsaanvraag rekening dient te worden gehouden met de 
aanwezigheid van o.a. de bestaande hoogstambomen.  Uit het bijgevoegde 
inplantingsplan zal moeten blijken dat het aanwezige groen zoveel mogelijk 
behouden wordt. 
Ook bij het uitvoeren van bouw- of verbouwingswerken of wegenwerken 
zullen de nodige voorzorgen moeten genomen worden om de aanwezige 
waardevolle beplantingen en hoogstambomen te beschermen.  Voor 
wegenwerken kan er trouwens al verwezen worden naar het Standaardbestek 
250 voor de Wegenbouw. 
Wanneer er, en dit lijkt me niet meer dan normaal, schade wordt toegebracht 
aan het openbaar groen zal dit door de veroorzaker moeten vergoed worden. 
Om nu het bestaande bomenbestand niet verder te laten afnemen, is het 
belangrijk dat wanneer er bomen gerooid worden, er een heraanplant gebeurt. 
Om de garantie te krijgen dat een heraanplant ook effectief wordt uitgevoerd, 
werd er een systeem van waarborgen uitgewerkt.  Hierdoor wordt controle 
mogelijk en wordt er een vorm van handhaving ontwikkeld.  Zonder een 
waarborgsysteem wordt het moeilijk om een heraanplant af te dwingen. 
Zo bedraagt de waarborg per hoogstamboom die heraangeplant dient te 
worden 150€.  De waarborg voor groenschermen bedraagt 3€ per vierkante 
meter die aangeplant dient te worden. 
De procedure voor het betalen van de waarborg, de termijn van heraanplant, 
de terugbetaling van de waarborg en de acties die ondernomen worden 
wanneer er geen heraanplant wordt uitgevoerd, kan u terugvinden in het 
waarborgreglement. 
Aangezien de waarborgen die gevraagd worden naar aanleiding van een 
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning én de waarborgen ter uitvoering 
van de watermaatregelen nog niet door de gemeenteraad werden 
goedgekeurd via een waarborgreglement, worden deze gelijktijdig met de 
waarborgen voor de her aan te planten hoogstambomen en groenschermen 
opgenomen in één waarborgreglement. 
De waarborg die mogelijks dient ter vergoeding van eventuele beschadiging 
aan het openbaar domein ten gevolge van werken naar aanleiding van een 
stedenbouwkundige vergunning wordt vastgesteld aan 12,50€ per meter 
perceelsbreedte aan de straatzijde.  De waarborg bedraagt per dossier 
minstens 125€ en maximum 500€. 
De waarborgen voor het plaatsen van een hemelwater-opvangput; een 
infiltratievoorziening en een buffervoorziening met vertraagde afvoer bedragen 
telkens 250€.  De terugbetaling van de waarborgen kan gevraagd worden na 
melding van voltooiing der werken. 
Wat betreft de communicatie naar de bevolking toe én om de 
kapreglementering voor iedereen begrijpbaarder te maken, werd er een 
copywriter aangesteld om de gehele kapreglementering met de daaraan 
verbonden waarborgen in een leesbare brochure om te zetten. 
De verdere procedure loopt als volgt.  Na goedkeuring van de 
kapreglementering en het daaraan gekoppeld waarborgreglement door de 
gemeenteraad dient de deputatie de stedenbouwkundige kapverordening ook 
nog goed te keuren.  Nadien wordt deze bezorgd aan de Vlaamse regering en 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 
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Om het geheel van kapreglementering en waarborgen te laten ingaan, wordt 
er beslist om te wachten tot de stedenbouwkundige kapverordening in werking 
treedt en dit effectief 10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.  
Vermoedelijk zal dit voor begin oktober van dit jaar zijn. 

Voor de goede orde vermeld ik nog enkele aanpassingen die in de tekst 
moeten aangebracht worden.  Hierbij wordt verwezen naar de pagina-indeling 
van de ontwerpnotulen van de gemeenteraad. Op- pag. 13 in artikel 2.8 over 
de uitvoeringstermijn in alinea 2 moet de tekst ‘Het vellen van 
hoogstambomen, vergund aan de hand van een stedenbouwkundige 
vergunning niet gekoppeld aan het bouwen of verbouwen van een constructie, 
dient te gebeuren één jaar na het vellen van de hoogstambomen en binnen de 
geldigheidsduur van de stedenbouwkundige vergunning. gewijzigd te worden.  
De tekst ‘één jaar na het vellen van de hoogstambomen en’ dien   t 
weggelaten te worden. 

Op pagina 20 in artikel 1.2 over het toepassingsgebied in alinea 1 wordt de 
tekst tussen aanhalingstekens toegevoegd ‘Deze gemeentelijke kaptoelating 
is van toepassing op het rooien/vellen/kappen van waardevolle beplantingen 
én hoogstambomen ‘met een stamomtrek van minimaal 0,5m en maximaal 
1m gemeten op 1m hoogte boven het maaiveld ‘die vallen onder de 
toepassing van het besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van 
handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is van 10 
juli 2010 en alle wijzigingen. 

Op pagina 22 én pag. 27 in Artikel 4.1 over de inwerkingtreding dient in beide 
gevallen de zin afgesloten te worden met ‘ in werking treedt’. 

Op pagina 26 moet bovenaan midden in de 2° zin bij de bepaling in functie 
van ‘van’ toegevoegd worden.  

Raadslid P. Van Assche stelt dat het overheidsbeslag, de term is veel ruimer 
dan de financiële context waarin dit woord vaak gebruikt wordt, op het 
dagelijks bestaan veel te groot aan het worden is. De fractie wil minder 
overheidsinmenging. Dit voorstel is te ingrijpend en te complex. Het is waar en 
terecht, maar het gevolg is disproportioneel regulerend en een aantasting van 
het eigendomsrecht die tot gevolg zou hebben dat bomen niet worden 
heraangeplant of sneller worden gekapt. Wie wil nog een boom aanplanten 
als er zo een administratieve rompslomp aan vasthangt.  Men plant uit vrije wil 
een mooie boomsoort aan. Het is een zwaard van Damocles. Het gaat zelfs 
zo ver dat men vergunning moet bekomen voor een dode boom. Dit grenst 
aan het belachelijke. Het is complex. Er treedt meteen een repressief systeem 
in werking. Dit is niet de samenleving waarin wij willen leven. Iedereen heeft 
recht op een plekje waar hij of zij zichzelf kan zijn.  De verordening en het 
reglement kunnen we niet goedkeuren en  het waarborgreglement wordt dan 
zonder voorwerp. 

Schepen L. Torfs antwoordt dat de mensen nu ook een vergunning aanvragen 
en dat het nu in een reglement wordt gegoten. Er werd een copywriter 
aangesteld om het begrijpelijk te maken. Voor het bouwen van een huis kan je 
ook niet doen wat je wil. 

Raadslid B. Bellens stelt dat hij voorstander is van duidelijkheid en 
rechtszekerheid, maar de uitkomst is zeer streng. Op pagina 6 in de 
ontwerpnotulen in het punt 5 onderaan stelt men dat 1 jaar te kort zou zijn. 
Uitstel is gemakkelijk afstel.  Op pagina 10 in paragraaf 1 over het 
toepassingsgebied had men ook een opmerking, maar dat werd al rechtgezet.  
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Het zou 0,5 meter in plaats van 1 meter zou zijn. Dit werd al rechtgezet. 

Schepen L. Torfs repliceert dat vanaf de omtrek van 0,5 meter tot een 1 meter 
een gemeentelijke kapvergunning is en vanaf 1 meter een 
stedenbouwkundige. We baseren ons op de stamomtrek. 

Raadslid B. Bellens vraagt of er geen verschil gemaakt wordt tussen een 
loofboom en een naaldboom. Schepen L. Torfs repliceert dat er  geen verschil 
werd gemaakt en men zich baseert op de omtrek. 

Raadslid B. Bellens maakt een opmerking over pagina 12 punt 2.3. Hij maakt 
zich problemen bij het verven van bomen die omgekapt moeten worden. Het 
is beter bomen aan te duiden welke wel moeten blijven staan. Men kan 
immers bomen bij aanduiden.  Over punt 2.5 op dezelfde pagina vraagt hij wat 
de reden is dat alleen met deze lijst mag heraangeplant worden. Schepen L. 
Torfs stelt dat het doel is om inheemse soort te doen toenemen en dat is ook 
volgens de codex aangegeven. Raadslid B. Bellens antwoordt dat er toch veel 
mooie bomen zijn die niet inheems zijn. Schepen D. De Veuster antwoordt dat 
het college van burgemeester en schepenen afwijkingen kan toestaan en zo 
kan meedenken met burgers bij een specifieke aanleg van een tuin. 

Raadslid B. Bellens vraagt wat de reden is dat er 1 jaar na de constructie van 
een bouw bomen geveld kunnen worden. Dit staat op pagina 13 onder 2.8. 
Schepen L. Torfs antwoordt dat men niet meteen hoeft te vellen bij een bouw . 
Dit kan ook nog tot een jaar erna.  

Raadslid B. Bellens stelt zich vragen bij bladzijde 14 bij punt 4.5. Hij vraagt 
zich af of het voorstel realistisch is in verband met wortels met een diameter 
groter dan 2 cm.  Schepen L. Torfs repliceert dat wortels van bomen niet 
beschadigd mogen worden 

Tot slot vraagt hij naar de consequenties van artikel 2 § 5 op bladzijde 26. 
Burgemeester L. Aerts repliceert dat men dit niet mag interpreteren als proces 
– verbaal van de politie, maar een proces verbaal van vaststelling. Het is een 
document dat de toestand vastlegt en consequenties heeft voor de waarborg. 
Je moet ook toelating gekregen hebben. Een inbreuk daarop is inbreuk op de 
codex en daaraan gekoppelde gevolgen. Er gebeurt dan eigenlijk een 
stedenbouwkundig misdrijf.  

Raadslid C. Van Akeleyen stelt zich vragen bij de motivatie op bladzijde 24 
van de ontwerpnotulen. Bomen zijn levensnoodzakelijk. De burger moet  heel 
braaf dit reglement opvolgen, maar wat is gebeurd in De Merel en Cambeen 
bos? Deze bomen waren ook levensnoodzakelijk. Schepen L. Tofs repliceert 
dat bomen aan de parking gecompenseerd werden aan de overkant en de 
bomen aan de Schippersdreef waren slecht. Dat is geconstateerd.  Schepen 
D. De Veuster repliceert dat het gaat over rioleringswerken in Cambeen bos 
en dit dateert van een vorige coalitie. Schepen P. Schrijvers repliceert dat wij 
voor bomen in de Schippersdreef ook vergunningen vragen. 

Raadslid E. Peeters vraagt om in punt 7 ‘kaptoelating’ te vervangen door 
reglement want het gaat over meer dan alleen kappen. Burgemeester L. Aerts 
stelt dat dit in orde is. 

Raadslid E. Peeters vraagt meer uitleg bij het waarborgreglement meer 
bepaald over artikel 2 en 3.  Bijvoorbeeld bij het bouwen van een 
gezinswoning en men moet tien bomen kappen komt de waarborg dan op 
1.500 euro.  
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Schepen P. Schrijvers antwoordt dat als men 10 bomen uitdoet en 4 bomen 
terug aanplant, er minder betaald moet worden.  

Raadslid E. Peeters stelt dat de waarborg voor het openbaar domein die op 
12.5 euro per m² komt, samen met 250 euro waarborg voor de hemelwaterput 
en de waarborg voor de bomen hoog ligt voor een jong gezin. Burgemeester 
L. Aerts repliceert dat je de waarborg terugkrijgt na 2 jaar na heraanplant. De 
andere waarborgen krijg je terug als de werken voltooid zijn. 

 
BESLUIT:  Aerts L., De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck 
W., Torfs L., Matheeussen J., Nicolaï L., Vochten M., Bresseleers M., Van 
Looveren K., Michiels M., De Groof E., Vandekeere T., Smouts L.: 15 
stemmen voor00 

Van Akeleyen C., Van Assche P., de Hoog K.: 3 stemmen tegen 

Slegers J., Van De Mierop B., Peeters E., Deckers S., Matthé R., Bellens B., 
Van Riel B., Vandeneijnde S., De bruyn D., Schoonbaert N.: 10 onthoudingen 

 
Goedkeuring wordt verleend aan de gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening betreffende de aanplant, het rooien, vellen, kappen  en snoeien 
van hoogstambomen en ingrepen aan groenelementen 
 

Artikel 1 : Inleidende bepalingen 

 

Artikel 1.1 : Definities 

§1 bos: zoals bepaald in het bosdecreet en volgens de richtlijnen van 
Agentschap voor Natuur en Bos, hetzij "grondoppervlakten waarvan de 
bomen en de houtachtige struikvegetaties het belangrijkste bestanddeel 
uitmaken, waartoe een eigen fauna en flora behoren en die één of meer 
functies vervullen".  We hanteren hier conform de richtlijnen van het 
Agentschap voor Natuur en Bos het criterium van de bedekkingsgraad  (zijnde 
de verhouding van de totale oppervlakte van alle kroonprojecties ten opzichte 
van de totale bosoppervlakte): als die groter dan 50% is, geprojecteerd naar 
volgroeid stadium, dan spreken we van een bos. 

§2 broedseizoen: Het broedseizoen loopt van 1 maart  tot en met 30 juni. 

§3 dode hoogstambomen: hoogstambomen die aan het afsterven zijn of reeds 
gestorven zijn. Deze bepaling is niet van toepassing op omgevallen of ontwortelde 
bomen. 
§4 gemeentelijke kaptoelating: Toelating voor het vellen van hoogstambomen 
vanaf een omtrek van een halve meter gemeten op 1 meter hoogte boven het 
maaiveld die niet vallen onder de’ gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening betreffende de aanplant, het rooien en snoeien van 
hoogstambomen. 

§5 historische en waardevolle groenelementen: groenelementen die 
opgenomen zijn in de inventaris groeiplaatsen autochtone bomen en struiken 
(geïnventariseerde bomen en struiken opgenomen in de Biologische 
Waarderingskaart en in de  studie van het Instituut voor natuur en 
bosonderzoek in opdracht van het Agentschap voor natuur en bos (te 
raadplegen via www.inbo.be)). 

§6 hoogstambomen : een boom met een minstens 180 cm lange stam of een 
boom die kan uitgroeien tot een boom met een stam van minimum 180 cm. 
Een hoogstamboom kan zowel een fruit- als sierboom zijn. 

§7 kandelaberen: het terugsnoeien tot op de gesteltakken. 

§8 kandelaren: het fors terugsnoeien tot net voor de hoofdstam, afzagen van 
takken van een boom waardoor de boom het uiterlijk van een kandelaar krijgt. 

§9 kleine landschapselementen (KLE’s): zoals houtkanten, heggen, 
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bomenrijen, … ongeacht de gebiedsbestemming  

§10 ontbossing: zoals bepaald in het bosdecreet, hetzij iedere handeling 
waardoor het bos geheel of gedeeltelijk verdwijnt en aan de grond een andere 
bestemming of gebruik wordt gegeven (wijzigen bosbestemming en ingrepen 
op de boselementen) 

§11 openbaar groen: alle groenelementen zoals bomen, aanplantingen, gras, 
… die zich op openbaar domein bevinden,  zijnde de gronden in eigendom 
van de gemeente Brecht zoals bermen, groenaanplantingen, …. 

§12 plantseizoen: vanaf 1 oktober  tot 30 april  

§13 rooien: een beplanting of hoogstamboom inclusief met wortelgestel 
verwijderen. Met rooien van hoogstambomen wordt gelijkgesteld het 
toebrengen van schade, het ondeskundig snoeien met ernstige boomschade 
tot gevolg, het  verminken of vernietigen door ondermeer ringen, ontschorsen, 
verschroeien, gebruik van scheikundige middelen, inkervingen en benagelen. 

§14 schoontijd : periode van 1 april tot 30 juni waarin in bossen geen werken 
mogen worden uitgevoerd. 

§15 snoeien volgens de regels van de kunst: het geheel aan maatregelen, 
zoals het opsnoeien en opkronen van bomen, het verwijderen van dood hout  
en andere maatregelen, met uitzondering van toppen en kandelaren, zonder 
dat de levensvatbaarheid van de boom hierbij inboet.  Kandelaren, 
kandelaberen  of toppen waarbij de boomvorm drastisch wordt gewijzigd 
behoren niet tot snoeien volgens de regels van de kunst. 

§16 streekeigen en inheemse boom- en struiksoorten : goedgekeurde lijst 
door het college van burgemeester en schepen . 

§17 toppen: het willekeurig rondsnoeien van de kroon, het verwijderen van de 
boomtop. 

§18 Uniforme Methode voor Waardebepaling van straat-, laan- en parkbomen 
behorend tot het openbaar domein in Vlaanderen: methode  gepubliceerd 
door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in hoofdstuk II (Algemene 
bepalingen) van het Standaardbestek 250 voor de Wegenbouw in 1996. 

§19 vellen/kappen: het laten omvallen van een boom door het omzagen of 
omkappen boven het bodemoppervlak. Met vellen en kappen van 
hoogstambomen wordt gelijkgesteld het toebrengen van schade, het 
ondeskundig snoeien met ernstige boomschade tot gevolg, het  verminken of 
vernietigen door ondermeer ringen, ontschorsen, verschroeien, gebruik van 
scheikundige middelen, inkervingen en benagelen. 

§20 waardevolle beplantingen: waardevolle bomen met een omtrek kleiner 
dan 0,50m op 1m hoogte, waardevolle hagen, historische en/of waardevolle 
groenelementen en kleine landschapselementen. 

 

Artikel 1.2 : Toepassingsgebied  

§1 Deze kapverordening is van toepassing op het rooien/vellen/kappen van 
hoogstambomen met een stamomtrek van minimaal 1m gemeten op 1 m 
hoogte boven het maaiveld, die niet vallen onder de toepassing van het 
Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van handelingen waarvoor 
geen stedenbouwkundige vergunning nodig is van 10 juli 2010 en alle 
bijhorende wijzigingen,  het Bosdecreet van 13 juni 1990, het decreet van 21 
oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.  

Alle hoogstambomen die geen deel uitmaken van een bos, niet liggen in een 
woongebied in de ruime zin, in een agrarisch gebied in de ruime zin of in een 
industriegebied in de ruime zin én binnen een straal van maximaal 15 meter 
rondom de vergunde woning, de vergunde landbouwbedrijfswoning of 
landbouwbedrijfsgebouwen of de vergunde bedrijfswoning of 
bedrijfsgebouwen vallen niet onder toepassing van deze gemeentelijke 
kapverordening. 
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Alle hoogstambomen in woonparkgebied, ongeacht hun afstand tot de woning 
vallen onder toepassing van de gemeentelijke kapverordening. 

 

Artikel 1.3 : Algemene bepalingen  

§1 Gezonde hoogstambomen dienen behouden te worden. De eigenaar heeft 
de plicht zijn hoogstambomen gezond te houden en te onderhouden 
(zorgplicht). Ze bepaalt dat iedereen die iets wijzigt waardoor dat er een effect 
is op de natuur, alle maatregelen moet nemen om schade te voorkomen, te 
beperken, of indien dat niet mogelijk is, te herstellen.  

Door iedereen zorg te laten dragen voor de natuur, mag de totale 
natuurwaarde er niet op achteruit gaan (stand-stil principe). 

§2 Het behoud van hoogstambomen primeert op het plaatsen van 
zonnepanelen, warmtepompen en andere toepassingen die het rooien van 
bomen met zich teweegbrengen. 

§3 Het betalen van een boscompensatie betekent niet dat alle 
hoogstambomen op het perceel mogen gerooid, gekapt of geveld worden. 
Enkel die hoogstambomen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning 
werd verkregen, mogen gerooid, gekapt of geveld worden.  

§4 Het vellen/rooien/kappen van hoogstambomen is verboden tijdens het 
broedseizoen  en in bossen eveneens in de schoontijd. Indien er 
hoogstambomen gekapt moeten worden in het kader van een 
stedenbouwkundig vergunde bouwwerken, kan het vergunningverlenend 
bestuursorgaan hierop een afwijking toestaan.  

§5 Het vellen/rooien/kappen van hoogstambomen die een negatieve invloed 
kunnen uitoefenen op beschermde dier- en plantensoorten zoals opgenomen 
in het Soortenbesluit dienen met de nodige omzichtigheid behandeld te 
worden.  

§6 Dringende kappingen omwille van acuut gevaar, kunnen uitgevoerd 
worden na toestemming door de burgemeester. 

§7 Hoogstambomen in woonparkgebied kunnen geveld, gekapt of gerooid 
worden tot 5m achter de achtergevelbouwlijn na het verkrijgen van de nodige 
stedenbouwkundige vergunning. 

§8 Hoogstambomen die hoger dan 2m worden,  dienen op minimaal 2m van 
de perceelsgrens en rooilijn geplant  worden. Hoogstambomen die worden 
aangeplant langsheen de openbare weg, dienen te voldoen aan de 
bepalingen van het  politiereglement voor de toepassing van gemeentelijke 
administratieve sancties. Deze regel staat niet in de weg dat een actief 
houtkantbeheer uitgevoerd kan worden. 

§9  Enkel snoeien volgens de regels der kunst is toegelaten  en is vrijgesteld 
van vergunning. Snoeien onder de vorm van kandelaren, kandelaberen, 
toppen of gelijk welke andere actie die de levensvatbaarheid van de 
hoogstamboom verminderen, is verboden. Indien deze werken toch 
uitgevoerd worden, dan dient hiervoor een stedenbouwkundige vergunning of 
gemeentelijke kaptoelating aangevraagd te worden. 

§10 De biologische waarderingskaart  en de inventaris groeiplaatsen 
autochtone bomen en struiken wordt mede aangewend als instrument om de 
waarde van hoogstambomen en waardevolle beplantingen te bepalen.  

§11 Stedenbouwkundige vergunningen worden afgeleverd door het 
vergunningverlenend bestuursorgaan. 

§12 Het vergunningverlenend bestuursorgaan kan na verzoek gemotiveerd 
afwijkingen van deze verordening toestaan. 

 

Artikel 2: Vellen, kappen of rooien van hoogstambomen  
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Artikel 2.1 : Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige 
vergunning een hoogstamboom, die valt onder het toepassingsgebied van 
deze verordening, vellen/kappen of rooien. Ook voor dode hoogstambomen 
die vallen onder het toepassingsgebied van deze verordening, dient een 
stedenbouwkundige vergunning bekomen te worden. Bij meerstammigheid 
wordt elke stam afzonderlijk beschouwd.   

 

Artikel 2.2: De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning dient minimaal 
volgende stukken te bevatten om een onderzoek te gronde toe te laten: 

- een inplantingsplan waarop de aanwezige én de te vellen hoogstambomen 
worden ingetekend. Het inplantingsplan omvat voor elke  hoogstamboom de 
omtrek op 1m hoogte en de soort,  

- foto’s van de huidige situatie en de hoogstambomen die geveld dienen te 
worden  

- de motivatienota omvat een paragraaf met de motivatie voor het vellen van 
de hoogstambomen. 

- de dossiersamenstelling dient tevens ook te voldoen aan de voorschriften 
van de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening. 

- Indien een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd voor de 
herinrichting van een tuin, dient een aanplantingsplan in functie van de 
geplande werken bijgevoegd worden met daarop melding van de 
vooropgestelde uitvoeringsdatum 

 

Artikel 2.3: De gemeentelijke groendienst markeert, indien nodig,  ter plaatse 
de hoogstambomen die mogen gerooid worden. Op het inplantingsplan wordt 
aangeduid  welke hoogstambomen gerooid mogen worden en welke 
hoogstambomen behouden dienen te blijven. Het inplantingsplan maakt deel 
uit van de afgeleverde vergunning en vormt de basis voor een mogelijk 
controle na uitvoering van de werken. 

 

Artikel 2.4: De aanvraag voor het bekomen van een stedenbouwkundige 
vergunning voor rooien, kappen of vellen van hoogstambomen volgt de 
procedure zoals  opgelegd in de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke ordening.  

 

Artikel 2.5: Heraanplanting 

§1 De heraanplanting dient te gebeuren met inheemse en streekeigen soorten 
die voorkomen op de lijst die is goedgekeurd door het vergunningverlenend 
bestuursorgaan. De heraanplanting dient te gebeuren op hetzelfde perceel als 
waarop de bo(o)m(en) werd(en) gerooid. 

§2 De minimale plantmaat voor heraanplanting bedraagt 16/18 (omtrek op 1m 
hoogte). Indien er grote, waardevolle bomen geveld dienen te worden, kan er 
in de stedenbouwkundige vergunning een grotere plantmaat 20/25 of 
plantmaat 25/30 worden opgelegd. Bomen in bolvorm, lei- en knotbomen 
worden niet toegelaten.  Er kan een afwijking aangevraagd worden om lei- of 
knotbomen heraan te planten. 

§3 De heraanplanting dient uitgevoerd tijdens het plantseizoen en dit binnen 
de periode zoals bepaald in art. 2.8.  Moest de heraanplant niet aanslaan, of 
later door niet nader te bepalen reden afsterven, wordt er ten allen tijde 
verplicht uit eigen beweging een nieuwe (en zelfde)  heraanplanting te 
verrichten.  

 

Artikel 2.6: Voor elke boom die moet heraangeplant worden, dient er een 
waarborg betaald te worden. De waarborg en terugbetaling wordt vastgesteld 
op basis van het waarborgreglement zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad.  



21 
 

Artikel 2.7 Controle en terugbetaling waarborg 

§1 De controle gebeurt op basis van het voorleggen van bewijsstukken en/of 
controle door een plaatsbezoek van de gemeentelijke groendienst. Als 
bewijsstukken worden  een kopie van het aankoopbewijs van de aangekochte 
bomen met vermelding van de volledige Latijnse naam en plantmaat, en/of 
foto’s van de heraangeplante boom aanvaard. De bewijsstukken mogen per 
mail of per schrijven bezorgd worden aan de gemeentelijke groendienst. 

 

Artikel 2.8: Uitvoeringstermijn 

§1 Het vellen van hoogstambomen, vergund aan de hand van een 
stedenbouwkundige vergunning gekoppeld aan het bouwen of verbouwen van 
een constructie, dient te gebeuren ten laatste één jaar na de ingebruikname 
van de constructie en binnen de geldigheidsduur van de stedenbouwkundige 
vergunning. De heraanplanting dient te gebeuren het eerstvolgende 
plantseizoen na het rooien van de bomen. 

§2 Het vellen van hoogstambomen, vergund aan de hand van een 
stedenbouwkundige vergunning niet gekoppeld aan het  bouwen of 
verbouwen van een constructie, dient te gebeuren binnen de geldigheidsduur 
van de stedenbouwkundige vergunning. De heraanplanting dient te gebeuren 
het eerstvolgende plantseizoen na  het beëindigen van de in de 
stedenbouwkundige vergunning behandelde werken.. 

§3  Indien de opgelegde heraanplanting niet werd uitgevoerd binnen de 
termijn zoals vastgelegd in §1 en §2, dan  wordt de aanvrager aangetekend  
in gebreke gesteld om de heraanplant alsnog binnen het eerstvolgende 
plantseizoen volgend op het aangetekend schrijven uit te voeren. Indien de 
opgelegde heraanplant niet binnen deze periode wordt uitgevoerd, dan wordt 
er een proces-verbaal opgesteld en de waarborg ingehouden.  

 

Artikel 3: Hoogstambomen en waardevolle beplantingen in verkavelingen 

 

Artikel 3.1: Elke nieuwe verkavelingsaanvraag dient  rekening te houden met 
de aanwezigheid van de bestaande hoogstambomen en waardevolle 
beplantingen. Het maximale behoud ervan staat hierbij voorop. Om een 
onderzoek te gronde toe te laten wordt bij  elke verkavelingsaanvraag   op het 
inplantingsplan de aanwezige én de te verwijderen hoogstambomen en 
waardevolle beplantingen in functie van de te verwezenlijken verkaveling 
aangegeven.  Het inplantingsplan omvat voor elke hoogstamboom de omtrek 
op 1m hoogte en de soort boom . De soortensamenstelling van de 
waardevolle beplantingen dienen ook op het inplantingsplan aanwezig te zijn. 
De motivatienota van de verkavelingsaanvraag omvat een paragraaf waarin 
duidelijk wordt omschreven welke maatregelen er zijn genomen om het 
aanwezige groen maximaal te behouden.  

 

Artikel 4: Groenbescherming bij de uitvoering van bouwwerken 

 

Artikel 4.1: Dit hoofdstuk is van toepassing op alle hoogstambomen en 
waardevolle beplantingen die dienen behouden te worden in functie van een 
verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning. 

 

Artikel 4.2: Bij het uitvoeren van bouw- of verbouwingswerken, bij de aanleg 
van wegen, leidingen, kabels, e.d. dienen  alle nodige voorzorgen genomen te 
worden om de aanwezige waardevolle beplantingen en hoogstambomen te 
beschermen en hun toekomst te garanderen. 
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Artikel 4.3: Op bouwwerven moet de ruimte tot 2m van de stam en de totale 
projectie van de kruin vrij blijven van bouwwerfverkeer, stapeling of storting 
van bouwmaterialen, bouwafval, vuurhaarden, bouwbarakken, e.d. Deze 
ruimte moet afgezet worden.  

 

Artikel 4.4: Bij grondbemaling dienen de nodige maatregelen genomen te 
worden om de watervoorziening van de aanwezige waardevolle beplantingen 
en hoogstambomen op het perceel en zijn onmiddellijke omgeving te 
verzekeren. 

 

Artikel 4.5: Sleuven en uitgravingen voor ondergrondse leidingen mogen 
mechanisch niet dichter dan 2m uit de as van een boom met stamomtrek van 
50cm of meer gemaakt worden. Wortels met een diameter groter dan 2cm 
mogen in deze zone van 2m niet worden beschadigd, behoudens 
onderboring. 

 

Artikel 4.6: Bij uitzondering kunnen afwijkingen van art. 1 tot en met art. 5 na 
goedkeuring door het vergunningverlenend bestuursorgaan bekomen worden. 

 

Artikel 5: Openbaar groen  

 

Artikel 5.1: Het is verboden om schade toe te brengen aan het openbaar 
groen. Onder schade wordt verstaan: kappen, vellen, rooien, snoeien, 
kandelaren, kandelaberen, verwijderen, uittrekken… of elke andere actie die 
de fysieke verschijningsvorm van het openbaar groen wijzigt. 

 

Artikel 5.2: Elke vorm van schade die werd toegebracht aan openbaar groen 
dient door de veroorzaker vergoed te worden aan de gemeente Brecht.  

 

Artikel 6: Groenschermen 

 

Artikel 6.1: Indien in functie van een stedenbouwkundige vergunning de 
(her)aanplant van een groenscherm wordt opgelegd, dan dient de aanplant te 
gebeuren het eerst volgende plantseizoen na het beëindigen van de in de 
stedenbouwkundige vergunning behandelde werken. Indien de opgelegde 
(her)aanplant van het groenscherm niet werd uitgevoerd binnen deze termijn, 
wordt de aanvrager aangetekend  in gebreke gesteld om de heraanplant 
alsnog binnen het eerstvolgende plantseizoen volgend op het aangetekend 
schrijven uit te voeren. Indien de opgelegde heraanplant niet binnen deze 
periode wordt uitgevoerd, dan wordt er een proces-verbaal opgesteld en de 
waarborg ingehouden.  

 

Artikel 6.2: Voor elke vierkante meter groenscherm die moet heraangeplant 
worden, dient er een waarborg betaald worden. Deze waarborg wordt 
vastgesteld op basis van het waarborgreglement zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad. 

 

Artikel 7: Strafbepalingen 

 

Artikel 7.1: “De overtredingen op deze stedenbouwkundige verordening 
worden overeenkomstig artikel 6.1.1. en 6.1.3. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening bestraft.” 
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Artikel 8:  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst 
grondgebiedszaken, de gemeentelijke groendienst en voor goedkeuring aan 
de bestendige deputatie. 
 

 
07 Reglement voor het aanplant, het rooien, vellen, ka ppen en  snoeien van 

waardevolle beplantingen en hoogstambomen die niet onder toepassing 
van de gemeentelijke verordening vallen 
 

 Beleids – en beheerscyclus  
Beleidsdoelstelling 6  Het gemeentebestuur maakt aangenaam wonen 
mogelijk voor elke Brechtenaar in een groene leefomgeving 

Actieplan: Brecht voert een eerlijk en efficiënt vergunningenbeleid 

Actie: vergunningen verlenen 

Actieplan: Brecht voert een beleid dat de hedendaagse vraag naar ruimte 
invult zonder het groene karakter van de gemeente te verstoren 

Actie: Brecht behoudt zoveel mogelijk groene en open ruimte. 

 
Juridisch kader  
De Vlaamse codex ruimtelijke ordening en bijhorende uitvoeringsbesluiten zijn 
van toepassing. 

 
Historiek  
In de collegezittingen van 22 april 2014, 28 april 2014, 12 mei 2014 en 2 juni 
2014, 14 september 2015, 17 november 2015 en 24 november 2015.  werden 
de verschillende reglementen besproken. en Op 14 maart 2016 heeft het 
college van burgemeester en schepen de ontwerpreglementen goedgekeurd. 

 
Adviezen  
Op 21 april 2016 heeft de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur 
positief advies gegeven.  

Op 26 april 2016 heeft de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar positief 
advies gegeven. 

Op 18 mei 2016 heeft de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 
voorwaardelijk positief advies gegeven. Volgende opmerkingen werden 
gemaakt: 

De gecoro vraagt om de regelgeving i.f.v. de landbouw te herbekijken met het 
oog op: 

- een oplossing voor de heraanplant op 2 m van de perceelgrens en het 
hieraan gekoppelde verlies van landbouwbedrijfsgrond. 

- een oplossing te vinden voor het kappen van bomen van 0,5 tot 1 m die zich 
in een houtkant bevinden. Hier zou houtkantbeheer kunnen gezien worden als 
snoeien volgens de regels van de kunst. 

- een oplossing voor de contradictie tussen wat voorzien is in de 
beheersplannen en het verplichten van het aanvragen van een vergunning. 

De gecoro kan wel akkoord gaan met het ontwerp gemeentelijke 
kapreglement en het ontwerp kapverordening voor de overige sectoren. 

Voor het waarborgreglement vraagt de gecoro om op te nemen dat er voor 
één perceel maar één keer een borg voor het openbaar domein kan gevraagd 
worden. 

Op 19 mei 2016 werd er voorwaardelijk gunstig advies gegeven door de 
landbouwraad. Volgende opmerkingen werden gemaakt: 
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1) Zonnepanelen  
Zowel in de KV (art. 1.3 §2) als in de KT (art. 1.3 §2) wordt bepaald dat er geen 
bomen mogen gerooid worden voor de plaatsing van zonnepanelen.  
Kan hierop geen uitzonderingsmaatregel worden voorzien bv. via een heraanplant. 
motivatie:  - de plaatsing van zonnepanelen wordt sterk aangemoedigd 
  - in de toekomst zullen er nog veel zonnepanelen moeten worden 
geplaatst. 
2) KT art. 1.1 § 5 : definitie hoogstambomen 
50 cm omtrek betekent slechts een doorsnee van +/- 16 cm. Dit is te scherp voor 
landbouw buitengebied. Er wordt geen rekening gehouden met de houtkanten die 
door de landbouwers moeten onderhouden worden. 
Verzoek dit voor de landbouw op 1 meter te houden. 
Motivatie: -  Met deze maatregel, bevordert men het risico dat houtkanten te 
snel zullen worden     gesnoeid/gekapt om te voorkomen dat 
men boven de 50 cm doorsnee komt en een    toelating moet 
vragen. 
     - Bovendien loopt men het risico dat er geen bomen meer 
bijgeplant zullen worden. 
  Dit zorgt voor een averechts effect. 
Zijn coniferen hoogstambomen? Dit konden we uit de definitie die momenteel in 
het reglement is opgenomen niet opmaken. De definitie is te summier opgesteld. 
Gelieve te verduidelijken. 
3) Dode hoogstambomen (KT: art. 2.1 + KV art. 2.1) 
Voor dode hoogstambomen dient eveneens een kaptoelating of -vergunning te 
worden aangevraagd. 
Graag zien wij hier een herformulering. Een vergunning of toelating gaat hier een 
stap te ver.  
Een foto of nazicht zou hier voldoende moeten zijn om over te gaan tot het 
verwijderen van de dode boom. 
4) vergunningen binnen beschermd gebied (onroerend erfgoed) zoals bv. Brechtse 
Heide. 
De procedure is hiervoor niet duidelijk. Wanneer en aan wie dient 
toelating/vergunning gevraagd te worden?   
5) uitvoeringstermijn: (KV art. 2.8 §1 + KT art. 2.8 §1) 
De heraanplanting dient te gebeuren binnen het jaar na de ingebruikname van de 
constructie. Voor landbouwbedrijven is deze termijn te kort. Gelieve deze te 
verlengen naar 2 jaar. 
motivatie:- voor de terugbetaling van de waarborg wordt ook een termijn van 2 jaar 
gehanteerd. (WR       art. 2.1 § 3) 
   - tijdens het eerste jaar na een bouwwerk, zijn er op het bedrijf andere 
zaken die voorrang      krijgen. 
 
Motivatie  
We staan er te weinig bij stil maar bomen zijn levensnoodzakelijk voor een 
leefbare aarde. Meer aandacht en respect voor het bomenbestand op onze 
planeet is essentieel op alle beleidsniveaus, maar ook een 
verantwoordelijkheid van elke burger. Ook in onze onmiddellijke 
woonomgeving staan bomen mee in voor een aangenaam leefklimaat. Ze 
vangen het ongezonde fijn stof uit de lucht, nemen CO2 op en zorgen voor 
verse zuurstof.  

Bomen hebben, in beperkte mate, ook een temperend effect op de 
temperatuur, al was het maar door het grote temperatuursverschil tussen de 
volle zon en in de schaduw van een boom.  Zo staan bomen mee in voor de 
koelte in een woning wat onnodig aircogebruik en bijhorend kostenplaatje mee 
helpt reduceren. Daarnaast hebben bomen ook een ecologische, 
landschappelijke en esthetische waarde. En in een aantal gevallen verhogen 
ze ook de geldelijke waarde van een perceel. 
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De uitwerking van een beleid rond het kappen van bomen en het behoud van 
groen in de gemeente, behoort dan ook tot de ambities van de 
beleidsverklaring 2013-2018: 

‘… Ook natuur in de gemeente verdient een duwtje in de rug: zo moeten er … 
voor het kappen van bomen een visie en een reglement opgemaakt worden, 
alsook controlemogelijkheden ontwikkeld worden, … ‘ 

‘… In het ruimtelijk beleid spaarzaam omspringen met de resterende 
waardevolle open ruimte. Enkel de zones geselecteerd in het GRS (of in de 
herziening hiervan) kunnen aangesneden worden als nieuwe woongebieden. 
… Binnen het bestaande woonaanbod, in zones die reeds aansluiten bij 
bestaande bebouwing, zijn enkel kleinschalige verkavelingen mogelijk. … 
Nieuwe projecten worden uitgewerkt met een voldoende toegankelijke 
wegenis, groenelementen en eventueel ruimte voor een speelzone….’ 

‘Een handhavingsbeleid inzake stedenbouwkundige voorschriften en 
kapvergunningen uitwerken: voorschriften zijn er nu eenmaal om nageleefd te 
worden. Indien de aanplant van bomen en/of struiken opgelegd werd, zal dit 
gecontroleerd worden. Immers, iedereen moet een steentje bijdragen om het 
groene karakter van onze gemeente te behouden.’ 

Om bomen beter te beschermen bestaat er heel wat regelgeving die voor veel 
mensen onoverzichtelijk is. Omwille van de huidige complexiteit worden er 
heel wat bomen gerooid of geveld zonder de nodige vergunningen met als 
gevolg dat er heel wat bomen in onze gemeente verdwijnen. 

Met dit gemeentelijk reglement wordt er rechtszekerheid geboden en komt er 
duidelijkheid  over wat kan en niet kan en welke vergunningen er nodig zijn 
voor het vellen/rooien van bomen en andere groenelementen zowel op privé 
terrein als openbaar domein. 

Voorliggende reglementen bieden tevens een duidelijk kader aan voor de 
groendienst en kan als handleiding gebruikt worden bij het verlenen van 
adviezen voor gemeentelijke kaptoelatingen en stedenbouwkundige 
verordeningen. Een copywritingbureau wordt ingeschakeld om de 
verschillende reglementen in een leesbaar document voor de bevolking om te 
zetten. 

Er worden bijkomende stukken gevraagd om de aanvraag goed te kunnen 
beoordelen. Door dit expliciet op te nemen in de verordening hopen we 
duidelijkheid en mogelijke misverstanden te voorkomen in functie van een 
nieuwe aanvraag. 

Om het bestaande bomenbestand niet verder te laten afnemen, is het 
belangrijk dat, wanneer er bomen gerooid worden, een heraanplant geschiedt. 
Vandaar dat er in voorliggende gemeentelijk reglement gewerkt wordt met een 
systeem van waarborgen om zo garanties in te bouwen dat de heraanplant 
ook effectief gebeurt. Tevens wordt er zo ingespeeld op de ambitie van de 
beleidsverklaring 2013-2018 om controlemogelijkheden en een 
handhavingsbeleid te ontwikkelen in functie van het kappen van bomen. 
Zonder bijhorend waarborgsysteem zal het zeer moeilijk zijn om een stok 
achter de deur te hebben om de heraanplant effectief te laten uitvoeren en 
dus het behoud en versterking van het aanwezig groen in de gemeente te 
kunnen garanderen. Uit contact met de buurgemeenten Schilde, Wuustwezel 
en Brasschaat die ook een waarborgsysteem hebben in functie van de 
heraanplant van bomen, blijkt dat zij het bestaan van een waarborgsysteem 
essentieel vinden om het gemeentelijke groenbeleid gerealiseerd te krijgen. 

Tenslotte willen we eveneens verduidelijken dat dit gemeentelijk reglement op 
geen enkele wijze in de weg wil staan van de wens van een eigenaar of 
gebruiker van een tuin om deze op een andere wijze aan te leggen; mits een 
goedgekeurd plan tot heraanplant is dit mogelijk.  Wel dient steeds rekening te 
worden gehouden met gezonde en/of waardevolle bomen en/of aanplantingen 
om een goedgekeurd plan tot heraanplant te verkrijgen. 

In functie van de ingediende bezwaren wordt volgend standpunt ingenomen: 
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- Gezien houtkanten specifieke groenstructuren zijn met een eigen beheer, is 
het aangewezen om  hiervoor een uitzondering te maken. Om aan deze 
opmerking tegemoet te komen wordt aan  art. 1.3.§8 volgende bepaling 
toegevoegd: ‘Deze regel staat niet in de weg dat een actief houtkantbeheer 
uitgevoerd kan worden.’Bijkomend laten de reglementen toe om hiervoor een 
afwijking aan te vragen. 

- Om te voorkomen dat er een kaptoelating wordt aangevraagd voor bomen 
die opgenomen zijn in een beheerplan of beheersvisie, dat door de bevoegde 
overheid of bevoegde administratie(s) is goedgekeurd beheersplan én waarin 
het vellen van hoogstammige bomen is opgenomen, wordt het 
toepassingsgebied van de kaptoelating uitgebreid met volgende bepaling: 

‘De kaptoelating is niet van toepassing voor hoogstambomen die gelegen zijn 
op terreinen waarvoor een door de bevoegde overheid of bevoegde 
administratie(s) goedgekeurd beheersplan of beheersvisie bestaat op basis 
van de milieu- en natuurwetgeving én waarin het vellen van hoogstammige 
bomen is opgenomen.’ 

- Omwille van het feit dat de huidige reglementen al heel complex zijn worden 
er geen wijzigingen aangebracht ten aanzien van specifieke doelgroepen. De 
reglementen laten immers toe om afwijkingen aan te vragen.  

- In de beleidsverklaring is de ambitie opgenomen dat het groene karakter van 
de gemeente moet behouden blijven. De percelen worden momenteel zo klein 
dat als er bomen moeten gerooid worden in functie van zonnepanelen het in 
de praktijk vaak zo zal zijn dat het volledige perceel moet ontbost worden en 
dat een heraanplanting niet meer mogelijk is. Zo zullen er vele bomen  
moeten verdwijnen hetgeen het groene karakter van onze landelijke 
gemeente aantast.  Dit is niet in overeenstemming met de beleidsverklaring. 

- De definitie van hoogstamboom wordt vervangen door volgende definitie: 

Een hoogstamboom is een boom met een minstens 180 cm lange stam of een 
boom die kan uitgroeien tot een boom met een stam van minimum 180 cm. 
Een hoogstamboom kan zowel een fruit- als sierboom zijn. 

- Ook voor dode hoogstambomen dient een heraanplanting te gebeuren als er 
plaats is op het perceel. Dit om te voorkomen dat elke dode boom niet meer 
vervangen wordt en het bomenbestand achteruit gaat.  Deze bepaling is niet van 
toepassing op omgevallen of ontwortelde bomen. Dit wordt aangevuld in de 
reglementen.  
- Vanaf het moment dat de bomen vallen onder het toepassingsgebied van de 
gemeentelijke verordening of kaptoelating, dient er hiervoor een 
stedenbouwkundige vergunning of kaptoelating aangevraagd worden. Indien 
de bomen deel uitmaken van een specifiek beheerplan dat niet onder de 
toepassing van beide reglementen valt, dan dient er geen stedenbouwkundige 
vergunning of kaptoelating aangevraagd worden en moeten de bepalingen 
van het beheerplan gevolgd worden. Voor deze opmerking worden er geen 
wijzigingen aangebracht in de reglementen. 
 
Procedure 
De gemeentelijke kaptoelating treedt in werking na de goedkeuring door de 
gemeenteraad. Omwille van het feit dat dit reglement samen met de 
gemeentelijke verordening en het waarborgreglement één geheel vormen en 
de verordening na goedkeuring door de gemeenteraad nog een procedure 
moet doorlopen, zal dit reglement pas in werking treden op het moment dat de 
gemeentelijke verordening van kracht wordt. 

Deze aanvraag is verenigbaar met de door het gemeentebestuur gewenste 
ruimtelijke ontwikkeling; 

 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
schepen L. Torfs. 
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BESLUIT: Aerts L., De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck 
W., Torfs L., Matheeussen J., Nicolaï L., Vochten M., Bresseleers M., Van 
Looveren K., Michiels M., De Groof E., Vandekeere T., Smouts L.: 15 
stemmen voor 

Van Akeleyen C., Van Assche P., de Hoog K.: 3 stemmen tegen 

Slegers J., Van De Mierop B., Peeters E., Deckers S., Matthé R., Bellens B., 
Van Riel B., Vandeneijnde S., De bruyn D., Schoonbaert N.: 10 onthoudingen 

 
Goedkeuring wordt verleend aan het gemeentelijk reglement betreffende de 
aanplant, het rooien, vellen, kappen en snoeien van waardevolle beplantingen 
en hoogstambomen die niet onder toepassing van de gemeentelijke 
verordening vallen  
 
Artikel 1 : Inleidende bepalingen 
Artikel 1.1 : Definities 
§1 bos: zoals bepaald in het bosdecreet en volgens de richtlijnen van 
Agentschap voor Natuur en Bos, hetzij "grondoppervlakten waarvan de 
bomen en de houtachtige struikvegetaties het belangrijkste bestanddeel 
uitmaken, waartoe een eigen fauna en flora behoren en die één of meer 
functies vervullen".  We hanteren hier conform de richtlijnen van het 
Agentschap voor Natuur en Bos het criterium van de bedekkingsgraad  (zijnde 
de verhouding van de totale oppervlakte van alle kroonprojecties ten opzichte 
van de totale bosoppervlakte): als die groter dan 50% is, geprojecteerd naar 
volgroeid stadium, dan spreken we van een bos. 
§2 broedseizoen: Het broedseizoen loopt van 1 maart  tot en met 30 juni. 
§3 dode hoogstambomen: hoogstambomen die aan het afsterven zijn of reeds 
gestorven zijn. Deze bepaling is niet van toepassing op omgevallen of ontwortelde 
bomen. 
§4 historische en waardevolle groenelementen: groenelementen die 
opgenomen zijn in de inventaris groeiplaatsen autochtone bomen en struiken 
(geïnventariseerde bomen en struiken opgenomen in de  studie van het 
Instituut voor natuur en bosonderzoek in opdracht van het Agentschap voor 
natuur en bos (te raadplegen via www.inbo.be)) en de Biologische 
Waarderingskaart. 
§5 hoogstambomen : een boom met een minstens 180 cm lange stam of een 
boom die kan uitgroeien tot een boom met een stam van minimum 180 cm. 
Een hoogstamboom kan zowel een fruit- als sierboom zijn. 

§6 kandelaberen: het terugsnoeien tot op de gesteltakken. 
§7 kandelaren: het fors terugsnoeien tot net voor de hoofdstam, afzagen van 
takken van een boom waardoor de boom het uiterlijk van een kandelaar krijgt. 
§8 kleine landschapselementen (KLE’s): zoals houtkanten, heggen, 
bomenrijen, … ongeacht de gebiedsbestemming  
§9 ontbossing: zoals bepaald in het bosdecreet, hetzij iedere handeling 
waardoor het bos geheel of gedeeltelijk verdwijnt en aan de grond een andere 
bestemming of gebruik wordt gegeven (wijzigen bosbestemming en ingrepen 
op de boselementen) 
§10 openbaar groen: alle groenelementen zoals bomen, aanplantingen, gras, 
… die zich op openbaar domein bevinden. 
§11 plantseizoen: vanaf 1 oktober  tot 30 april  
§12 rooien: een beplanting of hoogstamboom inclusief met wortelgestel 
verwijderen. Met rooien van hoogstambomen wordt gelijkgesteld het 
toebrengen van schade, het ondeskundig snoeien met ernstige boomschade 
tot gevolg, het  verminken of vernietigen door ondermeer ringen, ontschorsen, 
verschroeien, gebruik van scheikundige middelen, inkervingen en benagelen. 
§13 schoontijd : periode van 1 april tot 30 juni waarin in bossen geen werken 
mogen worden uitgevoerd. 
§14 snoeien volgens de regels van de kunst: het geheel aan maatregelen, 
zoals het opsnoeien en opkronen van bomen, het verwijderen van dood hout  
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en andere maatregelen, met uitzondering van toppen en kandelaren, zonder 
dat de levensvatbaarheid van de boom hierbij inboet.  Kandelaren, 
kandelaberen  of toppen waarbij de boomvorm drastisch wordt gewijzigd 
behoren niet tot snoeien volgens de regels van de kunst. 
§15 streekeigen en inheemse boom- en struiksoorten : goedgekeurde lijst 
door het college van burgemeester en schepen . 
§16 toppen: het willekeurig rondsnoeien van de kroon, het verwijderen van de 
boomtop. 
§17 Uniforme Methode voor Waardebepaling van straat-, laan- en parkbomen 
behorend tot het openbaar domein in Vlaanderen: methode  gepubliceerd 
door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in hoofdstuk II (Algemene 
bepalingen) van het Standaardbestek 250 voor de Wegenbouw in 1996. 
§18 vellen/kappen: het laten omvallen van een boom door het omzagen of 
omkappen boven het bodemoppervlak. Met vellen en kappen van 
hoogstambomen wordt gelijkgesteld het toebrengen van schade, het 
ondeskundig snoeien met ernstige boomschade tot gevolg, het  verminken of 
vernietigen door ondermeer ringen, ontschorsen, verschroeien, gebruik van 
scheikundige middelen, inkervingen en benagelen. 
§20 waardevolle beplantingen: waardevolle bomen met een omtrek kleiner 
dan 0,50m op 1m hoogte, waardevolle hagen, historische en/of waardevolle 
groenelementen en kleine landschapselementen. 

 
Artikel 1.2 : Toepassingsgebied  
§1 Deze gemeentelijke kaptoelating is van toepassing op het 
rooien/vellen/kappen van waardevolle beplantingen én hoogstambomen met 
een stamomtrek van minimaal 0,5 m en maximaal 1 m gemeten op 1m hoogte 
boven het maaiveld die vallen onder de toepassing van het Besluit van de 
Vlaamse Regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen 
stedenbouwkundige vergunning nodig is van 10 juli 2010 en alle wijzigingen  
Deze gemeentelijke kaptoelating omvat het rooien/vellen/kappen van 
waardevolle beplantingen én hoogstambomen die niet vallen onder de 
toepassing van het Bosdecreet van 13 juni 1990, het decreet van 21 oktober 
1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu  en alle bijhorende 
wijzigingen, en de gemeentelijke verordening betreffende de aanplant, het 
rooien/ vellen/kappen  en snoeien van hoogstambomen. 
Deze gemeentelijke kaptoelating is niet van toepassing voor hoogstambomen 
die gelegen zijn op terreinen waarvoor een door de bevoegde overheid of 
bevoegde administratie(s) goedgekeurd beheersplan of beheersvisie bestaat 
op basis van de milieu- en natuurwetgeving én waarin het vellen van 
hoogstammige bomen is opgenomen. 
 
Artikel 1.3 : Algemene bepalingen  
§1 Gezonde hoogstambomen en waardevolle beplantingen dienen behouden 
te worden. De eigenaar heeft de plicht zijn hoogstambomen en waardevolle 
beplantingen gezond te houden en te onderhouden (zorgplicht). De zorgplicht 
is van toepassing. Ze bepaalt dat iedereen die iets wijzigt waardoor er een 
effect is op de natuur, alle maatregelen moet nemen om schade te 
voorkomen, te beperken, of indien dat niet mogelijk is, te herstellen. Door 
iedereen zorg te laten dragen voor de natuur, mag de totale natuurwaarde er 
niet op achteruit gaan (= stand-still principe) 
§2 Het behoud van hoogstambomen en waardevolle beplantingen  primeert 
op het plaatsen van zonnepanelen, warmtepompen en andere toepassingen 
die het rooien van bomen met zich teweegbrengen. 
§3 Het betalen van een boscompensatie betekent niet dat alle 
hoogstambomen op het perceel mogen gerooid/geveld/gekapt worden. Na de 
betaling van de boscompensatie verandert de bestemming van de 
desbetreffende zone van ‘bos’ naar ‘tuin.’ Enkel die hoogstambomen 
waarvoor een gemeentelijke kapverordening werd verkregen, mogen 
gerooid/geveld/gekapt worden.  
§4 Het vellen / rooien/kappen van hoogstambomen  en waardevolle 
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beplantingen is verboden tijdens het broedseizoen  en in bossen eveneens in 
de schoontijd. Indien er gekapt moeten worden in het kader van een 
stedenbouwkundig vergunde bouwwerken kan het vergunningverlenend 
bestuursorgaan  hierop een afwijking toestaan. 
§5 Het vellen/rooien/kappen van hoogstambomen en waardevolle 
beplantingen die een negatieve invloed kunnen uitoefenen op beschermde 
dier- en plantensoorten zoals opgenomen in het Soortenbesluit, dienen met 
de nodige omzichtigheid behandeld te worden. 
§6 Dringende kappingen omwille van acuut gevaar, kunnen uitgevoerd 
worden na toestemming door de burgemeester. 
§7 Hoogstambomen en waardevolle beplantingen kunnen na kaptoelating 
geveld, gekapt of gerooid worden tot 5m achter de achtergevelbouwlijn. Indien 
de nodige ruimte aanwezig is, dient een compenserende heraanplanting te 
gebeuren. 
§8 Nieuw aangeplante hagen worden aangeplant op minstens 50cm van de 
perceelsgrens en rooilijn (Dit om conflicten met bomen op de openbare weg 
en bermmaaiers te voorkomen) en mogen maximaal  2m hoog worden, 
behoudens een onderlinge overeenkomst. Hoogstambomen die hoger dan 2m 
worden,  dienen op minimaal 2m van de perceelsgrens geplant  worden. 
Hoogstambomen, hagen en waardevolle beplantingen die worden aangeplant 
langsheen de openbare weg, dienen te voldoen aan de bepalingen van het  
politiereglement voor de toepassing van gemeentelijke administratieve 
sancties. Deze regel staat niet in de weg dat een actief houtkantbeheer 
uitgevoerd kan worden. 
§9  Enkel snoeien volgens de regels der kunst is toegelaten  en is vrijgesteld 
van vergunning. Snoeien onder de vorm van kandelaren, kandelaberen, 
toppen of gelijk welke andere actie die de levensvatbaarheid van de 
hoogstamboom verminderen, is verboden. Indien deze werken toch 
uitgevoerd worden, dan dient hiervoor een stedenbouwkundige vergunning of 
gemeentelijke kaptoelating aangevraagd te worden. 
§10 De biologische waarderingskaart  en de inventaris groeiplaatsen 
autochtone bomen en struiken wordt mede aangewend als instrument om de 
waarde van hoogstambomen en waardevolle beplantingen te bepalen.  
§11 Gemeentelijke kaptoelatingen worden afgeleverd door het 
vergunningverlenend bestuursorgaan . 
§12 Het vergunningverlenend bestuursorgaan  kan na verzoek gemotiveerd 
afwijkingen toestaan. 
 
Artikel 2: Vellen van hoogstambomen  
 
Artikel 2.1 : Niemand mag zonder voorafgaandelijke gemeentelijke 
kaptoelating hoogstam  bomen, die vallen onder het toepassingsgebied van 
de gemeentelijke kaptoelating, vellen, kappen of rooien. Ook voor dode 
hoogstambomen, dient een gemeentelijke kaptoelating bekomen te worden. 
Bij meerstammigheid wordt elke stam afzonderlijk beschouwd.   
 
Artikel 2.2: De aanvraag tot kaptoelating dient minimaal volgende stukken te 
bevatten om behandeld te kunnen worden: 
- een inplantingsplan waarop de aanwezige én de te vellen hoogstambomen 
worden ingetekend. Het inplantingsplan omvat voor elke hoogstamboom de 
omtrek op 1m hoogte en de soort,  
- foto’s van de huidige situatie en de hoogstambomen die geveld dienen te worden  
- een motivatienota voor het vellen van de hoogstambomen. 
- Indien een kaptoelating wordt aangevraagd voor de herinrichting van een tuin, 
dient een aanplantingsplan bijgevoegd worden 
 
Artikel 2.3: De gemeentelijke groendienst markeert, indien nodig,  ter plaatse 
de bomen die mogen gerooid worden. Op het inplantingsplan wordt 
aangeduid  welke bomen gerooid mogen worden en welke bomen behouden 
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dienen te blijven. Het inplantingsplan maakt deel uit van de afgeleverde 
vergunning en vormt de basis voor een mogelijk controle na uitvoering van de 
werken. 
 
Artikel 2.4: De aanvraag voor het rooien of vellen van bomen door middel van 
een gemeentelijke kaptoelating wordt behandeld binnen een maximale 
periode van 2 maanden. 
 
Artikel 2.5: Heraanplanting 
§1 Op basis van het advies van de gemeentelijke groendienst wordt er in de 
gemeentelijke kaptoelating naargelang de plaatselijke situatie een 
heraanplanting opgelegd. De heraanplanting dient te gebeuren met inheemse 
en streekeigen soorten die voorkomen op lijst die is goedgekeurd door het 
vergunningverlenend bestuursorgaan. De heraanplanting dient te gebeuren 
op hetzelfde perceel als waarop de hoogstambomen werden gerooid. 
§2 De minimale plantmaat voor heraanplanting voor hoogstambomen 
bedraagt 16/18 (omtrek op 1m hoogte). Indien er grote, waardevolle bomen 
geveld dienen te worden, kan er op basis van het advies van de gemeentelijke 
groendienst , een grotere plantmaat 20/25 of plantmaat 25/30 worden 
opgelegd. Bomen in bolvorm, lei- en knotbomen worden niet toegelaten.  
Afhankelijk van de plaatselijke situatie kan er een afwijking aangevraagd 
worden om lei- of knotbomen heraan te planten. 
§3 De heraanplanting dient uitgevoerd tijdens het plantseizoen en dit binnen 
de periode zoals bepaald in art. 2.8. Moest de heraanplant niet aanslaan, of 
later door niet nader te bepalen reden afsterven, wordt er ten allen tijde 
verplicht uit eigen beweging een nieuwe (en zelfde)  heraanplanting te 
verrichten.  
 
Artikel 2.6: Voor elke boom die moet heraangeplant worden, dient er een 
waarborg betaald te worden. De waarborg wordt vastgesteld op basis van het 
waarborgreglement zoals goedgekeurd door de gemeenteraad.  
 
Artikel 2.7: De controle gebeurt op basis van het voorleggen van 
bewijsstukken en/of controle door een plaatsbezoek van de gemeentelijke 
groendienst. Als bewijsstukken worden een kopie van het aankoopbewijs van 
het aangekochte plantgoed met vermelding van de volledige Latijnse naam en 
plantmaat, en/of foto’s van de heraangeplante beplantingen aanvaard. De 
bewijsstukken mogen per mail of per schrijven bezorgd worden aan de 
gemeentelijke groendienst. 
 
Artikel 2.8: Uitvoeringstermijn 
§1 Het vellen en de heraanplanting van hoogstambomen gekoppeld aan het 
bouwen of verbouwen van een constructie, dient te gebeuren ten laatste één 
jaar na de ingebruikname van de constructie en binnen de geldigheidsduur 
van de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het bouwen of 
verbouwen van de constructie.  
§2 Het vellen en de heraanplant van hoogstambomen niet gekoppeld aan het  
bouwen of verbouwen van een constructie, dient te gebeuren ten laatste twee 
jaar na het verkrijgen van de kaptoelating.  
§3  Indien de opgelegde heraanplanting niet wordt uitgevoerd binnen de 
termijn zoals vastgelegd in §1 en §2,  wordt de aanvrager aangetekend  in 
gebreke gesteld om de heraanplant alsnog binnen het eerstvolgende 
plantseizoen volgens op het aangetekend schrijven uit te voeren. Indien de 
opgelegde heraanplant niet binnen deze periode wordt uitgevoerd, dan wordt 
er een proces-verbaal opgesteld en de waarborg ingehouden.  
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Artikel 3: Strafbepalingen 
 
Artikel 3.1: De overtredingen op deze gemeentelijke kapverordening  worden 
overeenkomstig hoofdstuk 2, 3, 4 en 5 van het  Politiereglement  PZ 
Voorkempen voor de toepassing van gemeentelijke administratieve sancties 
van de politiezone Voorkempen bestraft.  
 
Artikel 4: Inwerkingtreding 
 
Artikel 4.1: Dit besluit treedt in werking vanaf de goedkeuring door de 
gemeenteraad en vanaf het moment dat de gemeentelijke verordening 
betreffende de aanplant, het rooien, vellen, kappen  en snoeien van 
hoogstambomen en ingrepen aan groenelementen in werking treedt. 
 
Artikel 5: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst 
grondgebiedszaken en de gemeentelijke groendienst. 

 
 
08 Waarborgreglement voor stedenbouwkundige vergunning en en 

kaptoelatingen 
 

 Beleids -en beheerscyclu s 
Beleidsdoelstelling 6  Het gemeentebestuur maakt aangenaam wonen 
mogelijk voor elke Brechtenaar in een groene leefomgeving 

Actieplan: Brecht voert een eerlijk en efficiënt vergunningenbeleid 

Actie: vergunningen verlenen 

Actieplan: Brecht voert een beleid dat de hedendaagse vraag naar ruimte 
invult zonder het groene karakter van de gemeente te verstoren 

Actie: Brecht behoudt zoveel mogelijk groene en open ruimte. 
 
Juridisch kader  
De Vlaamse codex ruimtelijke ordening en bijhorende uitvoeringsbesluiten zijn 
van toepassing. 

 
Historiek  
In de collegezittingen van 22 april 2014, 28 april 2014, 12 mei 2014 en 2 juni 
2014, 14 september 2015, 17 november 2015 en 24 november 2015.  werden 
de verschillende reglementen besproken. en Op 14 maart 2016 heeft het 
college van burgemeester en schepen de ontwerpreglementen goedgekeurd. 

 
Adviezen  
Op 21 april 2016 heeft de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur 
positief advies gegeven.  

Op 26 april 2016 heeft de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar positief 
advies gegeven. 

Op 18 mei 2016 heeft de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 
voorwaardelijk positief advies gegeven. Volgende opmerkingen werden 
gemaakt: 

Op 18 mei 2016 heeft de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 
voorwaardelijk positief advies gegeven. Volgende opmerkingen werden 
gemaakt: 

De gecoro vraagt om de regelgeving i.f.v. de landbouw te herbekijken met het 
oog op: 

- een oplossing voor de heraanplant op 2 m van de perceelgrens en het 
hieraan gekoppelde verlies van landbouwbedrijfsgrond. 
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- een oplossing te vinden voor het kappen van bomen van 0,5 tot 1 m die zich 
in een houtkant bevinden. Hier zou houtkantbeheer kunnen gezien worden als 
snoeien volgens de regels van de kunst. 

- een oplossing voor de contradictie tussen wat voorzien is in de 
beheersplannen en het verplichten van het aanvragen van een vergunning. 

De gecoro kan wel akkoord gaan met het ontwerp gemeentelijke 
kapreglement en het ontwerp kapverordening voor de overige sectoren. 

- Voor het waarborgreglement vraagt de gecoro om op te nemen dat er voor 
één perceel maar één keer een borg voor het openbaar domein kan gevraagd 
worden. 

Op 19 mei 2016 werd er voorwaardelijk gunstig advies gegeven door de 
landbouwraad. Volgende opmerkingen werden gemaakt: 

 

1) Zonnepanelen  
Zowel in de KV (art. 1.3 §2) als in de KT (art. 1.3 §2) wordt bepaald dat er geen 
bomen mogen gerooid worden voor de plaatsing van zonnepanelen.  
Kan hierop geen uitzonderingsmaatregel worden voorzien bv. via een heraanplant. 
motivatie:  - de plaatsing van zonnepanelen wordt sterk aangemoedigd 
  - in de toekomst zullen er nog veel zonnepanelen moeten worden 
geplaatst. 
2) KT art. 1.1 § 5 : definitie hoogstambomen 
50 cm omtrek betekent slechts een doorsnee van +/- 16 cm. Dit is te scherp voor 
landbouw buitengebied. Er wordt geen rekening gehouden met de houtkanten die 
door de landbouwers moeten onderhouden worden. 
Verzoek dit voor de landbouw op 1 meter te houden. 
Motivatie: -  Met deze maatregel, bevordert men het risico dat houtkanten te 
snel zullen worden     gesnoeid/gekapt om te voorkomen dat 
men boven de 50 cm doorsnee komt en een    toelating moet 
vragen. 
     - Bovendien loopt men het risico dat er geen bomen meer 
bijgeplant zullen worden. 
  Dit zorgt voor een averechts effect. 
Zijn coniferen hoogstambomen? Dit konden we uit de definitie die momenteel in 
het reglement is opgenomen niet opmaken. De definitie is te summier opgesteld. 
Gelieve te verduidelijken. 
3) Dode hoogstambomen (KT: art. 2.1 + KV art. 2.1) 
Voor dode hoogstambomen dient eveneens een kaptoelating of -vergunning te 
worden aangevraagd. 
Graag zien wij hier een herformulering. Een vergunning of toelating gaat hier een 
stap te ver.  
Een foto of nazicht zou hier voldoende moeten zijn om over te gaan tot het 
verwijderen van de dode boom. 
4) vergunningen binnen beschermd gebied (onroerend erfgoed) zoals bv. Brechtse 
Heide. 
De procedure is hiervoor niet duidelijk. Wanneer en aan wie dient 
toelating/vergunning gevraagd te worden?   
5) uitvoeringstermijn: (KV art. 2.8 §1 + KT art. 2.8 §1) 
De heraanplanting dient te gebeuren binnen het jaar na de ingebruikname van de 
constructie. Voor landbouwbedrijven is deze termijn te kort. Gelieve deze te 
verlengen naar 2 jaar. 
motivatie:- voor de terugbetaling van de waarborg wordt ook een termijn van 2 jaar 
gehanteerd. (WR       art. 2.1 § 3) 
   - tijdens het eerste jaar na een bouwwerk, zijn er op het bedrijf andere 
zaken die voorrang      krijgen. 
 
Motivatie  
We staan er te weinig bij stil maar bomen zijn levensnoodzakelijk voor een 
leefbare aarde. Meer aandacht en respect voor het bomenbestand op onze 
planeet is essentieel op alle beleidsniveaus, maar ook een 
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verantwoordelijkheid van elke burger. Ook in onze onmiddellijke 
woonomgeving staan bomen mee in voor een aangenaam leefklimaat. Ze 
vangen het ongezonde fijn stof uit de lucht, nemen CO2 op en zorgen voor 
verse zuurstof.  

Bomen hebben, in beperkte mate, ook een temperend effect op de 
temperatuur, al was het maar door het grote temperatuursverschil tussen de 
volle zon en in de schaduw van een boom.  Zo staan bomen mee in voor de 
koelte in een woning wat onnodig aircogebruik en bijhorend kostenplaatje mee 
helpt reduceren. Daarnaast hebben bomen ook een ecologische, 
landschappelijke en esthetische waarde. En in een aantal gevallen verhogen 
ze ook de geldelijke waarde van een perceel. 

 

De uitwerking van een beleid rond het kappen van bomen en het behoud van 
groen in de gemeente, behoort dan ook tot de ambities van de 
beleidsverklaring 2013-2018: 

‘… Ook natuur in de gemeente verdient een duwtje in de rug: zo moeten er … 
voor het kappen van bomen een visie en een reglement opgemaakt worden, 
alsook controlemogelijkheden ontwikkeld worden, … ‘ 

‘… In het ruimtelijk beleid spaarzaam omspringen met de resterende 
waardevolle open ruimte. Enkel de zones geselecteerd in het GRS (of in de 
herziening hiervan) kunnen aangesneden worden als nieuwe woongebieden. 
… Binnen het bestaande woonaanbod, in zones die reeds aansluiten bij 
bestaande bebouwing, zijn enkel kleinschalige verkavelingen mogelijk. … 
Nieuwe projecten worden uitgewerkt met een voldoende toegankelijke 
wegenis, groenelementen en eventueel ruimte voor een speelzone….’ 

‘Een handhavingsbeleid inzake stedenbouwkundige voorschriften en 
kapvergunningen uitwerken: voorschriften zijn er nu eenmaal om nageleefd te 
worden. Indien de aanplant van bomen en/of struiken opgelegd werd, zal dit 
gecontroleerd worden. Immers, iedereen moet een steentje bijdragen om het 
groene karakter van onze gemeente te behouden.’ 

Om bomen beter te beschermen bestaat er heel wat regelgeving die voor veel 
mensen onoverzichtelijk is. Omwille van de huidige complexiteit worden er 
heel wat bomen gerooid of geveld  

Om het bestaande bomenbestand niet verder te laten afnemen, is het 
belangrijk dat, wanneer er bomen gerooid worden, een heraanplant geschiedt. 
Vandaar dat er in voorliggende gemeentelijk reglement gewerkt wordt met een 
systeem van waarborgen om zo garanties in te bouwen dat de heraanplant 
ook effectief gebeurt. Tevens wordt er zo ingespeeld op de ambitie van de 
beleidsverklaring 2013-2018 om controlemogelijkheden en een 
handhavingsbeleid te ontwikkelen in functie van het kappen van bomen. 
Zonder bijhorend waarborgsysteem zal het zeer moeilijk zijn om een stok 
achter de deur te hebben om de heraanplant effectief te laten uitvoeren en 
dus het behoud en versterking van het aanwezig groen in de gemeente te 
kunnen garanderen. Uit contact met de buurgemeenten Schilde, Wuustwezel 
en Brasschaat die ook een waarborgsysteem hebben in functie van de 
heraanplant van bomen, blijkt dat zij het bestaan van een waarborgsysteem 
essentieel vinden. 

Naast de waarborgen voor groen, zijn er in dit waarborgreglement nog een 
aantal borgen opgenomen die gevraagd worden in functie van 
stedenbouwkundige aanvragen, maar waarvoor tot op heden geen 
gemeentelijk reglement werd opgemaakt.  

In functie van de ingediende bezwaren wordt volgend standpunt ingenomen: 

- Borgen zullen voor eenzelfde perceel enkel dubbel gevraagd worden als de 
nieuwe aanvraag een uitbreiding van de reeds vergunde constructies omvat. 
Indien de nieuwe aanvraag enkel een wijziging van reeds vergunde 
constructies omvat, dan zal er niet opnieuw een borg gevraagd worden. 
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Procedure  
Het gemeentelijk waarborgreglement treedt in werking na de goedkeuring 
door de gemeenteraad. Omwille van het feit dat het waarborgreglement 
samen met de gemeentelijke verordening en kaptoelating één geheel vormen 
en deze verordening na goedkeuring door de gemeenteraad nog een 
procedure moet doorlopen, zal dit reglement pas in werking treden op het 
moment dat de gemeentelijke verordening van kracht wordt. 

 

Deze aanvraag is verenigbaar met de door het gemeentebestuur gewenste 
ruimtelijke ontwikkeling; 

 

Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
schepen L. Torfs. 

 
BESLUIT :  Aerts L., De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck 
W., Torfs L., Matheeussen J., Nicolaï L., Vochten M., Bresseleers M., Van 
Looveren K., Michiels M., De Groof E., Vandekeere T., Smouts L.: 15 
stemmen voor 

Van Akeleyen C., Van Assche P., Slegers J., Van De Mierop B., Peeters E., 
Deckers S., Matthé R., Bellens B., Van Riel B., Vandeneijnde S., de Hoog K., 
De bruyn D., Schoonbaert N.: 13 onthoudingen 

 

Goedkeuring wordt verleend aan het gemeentelijk waarborgreglement 
betreffende de heraanplanting van bomen in functie van de gemeentelijke 
stedenbouwkundige verordening betreffende de aanplant, het rooien, vellen, 
kappen  en snoeien van hoogstambomen, de gemeentelijke kaptoelating 
betreffende de aanplant, het rooien, vellen, kappen en snoeien van 
waardevolle beplantingen en hoogstambomen die niet onder toepassing van 
de gemeentelijke verordening vallen en de aanplant van groenschermen & 
betreffende waarborgen in functie van stedenbouwkundige 
vergunningsaanvragen. 
 
Artikel 1: Algemene bepalingen 
 
Artikel 1: Alle borgen dienen betaald te worden alvorens te starten met de 
werken. 
 
Artikel 2:  Waarborgen groen 
 
Artikel 2.1: Waarborg hoogstambomen 
§1 In functie van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 
betreffende de aanplant, het rooien, vellen, kappen  en snoeien van 
hoogstambomen en de gemeentelijke kaptoelating betreffende de aanplant, 
het rooien, vellen, kappen en snoeien van waardevolle beplantingen en 
hoogstambomen die niet onder toepassing van de gemeentelijke verordening 
vallen, wordt er een waarborg gevraagd voor elke heraanplanting die op basis 
van het advies van de gemeentelijke groendienst wordt opgelegd.  
§2 De waarborg bedraagt 150 euro per boom ongeacht de plantmaat.  
§3 De waarborg wordt terugbetaald na twee jaar, waarvan de termijn ingaat 
op het ogenblik dat de heraanplant aan het bestuur aangemeld is en wanneer 
na controle blijkt dat de heraanplant zorgvuldig is uitgevoerd.   
§4 De opgelegde heraanplanting dient uitgevoerd worden binnen de termijn 
zoals vastgelegd in art. 2.8 van de gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening betreffende de aanplant, het rooien, vellen, kappen  en snoeien 
van hoogstambomen en art.2.8 de gemeentelijke kaptoelating betreffende de 
aanplant, het rooien, vellen, kappen en snoeien van waardevolle beplantingen 
en hoogstambomen die niet onder toepassing van de gemeentelijke 
verordening.  
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§5 Indien de opgelegde heraanplanting niet wordt uitgevoerd binnen de 
opgelegde uitvoeringstermijn, dan  wordt de aanvrager aangetekend  in 
gebreke gesteld om de heraanplant alsnog binnen het eerstvolgende 
plantseizoen volgend op het aangetekend schrijven uit te voeren. Indien de 
opgelegde heraanplant niet binnen deze periode wordt uitgevoerd, dan wordt 
er een proces-verbaal opgesteld en de waarborg ingehouden.  
 
Artikel 2.2: Waarborg groenschermen 
§1 Indien in functie van een stedenbouwkundige vergunning de (her)aanplant 
van een groenscherm wordt opgelegd, dan dient voor elke vierkante meter 
groenscherm die moet heraangeplant worden, een waarborg betaald te 
worden.   
§2 De waarborg bedraagt 3 euro per vierkante meter die (her)aangeplant 
dient te worden.  
§3 De waarborg wordt terugbetaald na twee jaar, waarvan de termijn ingaat 
op het ogenblik dat de (her)aanplant aan het bestuur aangemeld is en 
wanneer na controle blijkt dat de (her)aanplant zorgvuldig is uitgevoerd.   
§4 De opgelegde (her)aanplanting dient uitgevoerd worden het eerst volgende 
plantseizoen na het beëindigen van de in de stedenbouwkundige vergunning 
behandelde werken en binnen de geldigheidstermijn van de afgeleverde 
stedenbouwkundige vergunning. 
§5 Indien de opgelegde (her)aanplant van het groenscherm niet werd 
uitgevoerd binnen deze termijn, wordt de aanvrager aangetekend  in gebreke 
gesteld om de heraanplant alsnog binnen het eerstvolgende plantseizoen 
volgend op het aangetekend schrijven uit te voeren. Indien de opgelegde 
heraanplant niet binnen deze periode wordt uitgevoerd, dan wordt er een 
proces-verbaal opgesteld en de waarborg ingehouden.  
 
Artikel 3: Waarborgen stedenbouwkundige vergunning 
 
Artikel 3.1 Vaststelling waarborgen naar aanleiding van een aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning. 
 
Artikel 3.2 openbare domein 
§1 Ter vergoeding van eventuele beschadiging aangebracht aan het 
openbare domein (inclusief wegenis, stoep, fietspad, oprit, wegberm, etc) ten 
gevolge van projecten, wordt per dossier een waarborg gevraagd. 
§2 De waarborg wordt vastgesteld aan €12,50 euro/meter te berekenen naar 
de perceelsbreedte aan de straatzijde. Voor hoekpercelen wordt de som 
gemaakt van de perceelsbreedte en -lengte aan de beide straatzijden, te 
delen door twee. 
§3 De waarborg bedraagt minimum van €125 en een maximaal €500. 
§4 De terugbetaling van de waarborg kan gevraagd worden na melding 
voltooiing van de werken en deze terugbetaling wordt uitgevoerd na nazicht 
ter plaatse door een werknemer van de gemeentelijke diensten mits 
gebeurlijke aftrek van de bedragen nodig voor de eventuele 
herstellingswerken. 
 
Artikel 3.3 watermaatregelen 
§1 Ter uitvoering van de watermaatregelen in functie van de verplichtingen 
voortvloeiend uit de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening 
Hemelwater en/of de voorwaarden opgelegd via de stedenbouwkundige 
vergunning wordt per dossier een waarborg gevraagd. 
§2 De waarborg wordt vastgesteld als volgt: 
-Hemelwaterrecuperatie: 250 euro per hemelwateropvangput bij 
eengezinswoningen.  
Voor meergezinswoningen te berekenen aan 250 euro per gelijkvloers 
appartement en/of gelijkvloers handelspand. 
-Hemelwaterinfiltratie: 250 euro per infiltratievoorziening ten behoeve van 
hemelwater.  
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-Hemelwaterbuffering: 250 euro per buffervoorziening met vertraagde afvoer. 
§3 terugbetalingsmodaliteiten 
-Indien de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag zou worden geweigerd 
geeft dit automatisch recht op een integrale terugbetaling van de reeds in 
bewaring gegeven waarborgen. 
-Indien de stedenbouwkundige vergunning wordt toegekend is een 
terugvordering van de waarborgen mogelijk bij uitvoering van de werken 
conform de vergunningsvoorwaarden. 
Voor recuperatie wil dit zeggen een operationele installatie voorzien van put, 
pomp en aftappunten. 
Voor infiltratie of buffering met vertraagde afvoer wil dit zeggen de uitvoering 
van een boven- of ondergrondse installatiesysteem voor resp. infiltratie of 
buffering van hemelwater. 
-De terugbetaling van de waarborg(en) kan gevraagd worden na melding 
voltooiing van de watermaatregelen en deze terugbetaling wordt uitgevoerd 
na nazicht ter plaatse door een werknemer van de gemeentelijke diensten. 
 
Artikel 4: Inwerkingtreding 
 
Artikel 4.1: Dit besluit treedt in werking vanaf de goedkeuring door de 
gemeenteraad en vanaf het moment dat de gemeentelijke verordening 
betreffende de aanplant, het rooien, vellen, kappen  en snoeien van 
hoogstambomen en ingrepen aan groenelementen in werking treedt. 
 

Artikel 5:  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst 
grondgebiedszaken en de gemeentelijke groendienst. 
 
 

09 Bermbeheersplan  
  

Beleids-en beheerscyclus 
Beleidsdomein 6: Wonen en ruimtelijke ordening 
Beleidsdoelstelling: Het gemeentebestuur maakt aangenaam wonen mogelijk 
voor elke Brechtenaar in een groene leefomgeving. 
Actieplan: Brecht voert een beleid dat de hedendaagse vraag naar ruimte 
invult zonder het groen karakter van de gemeente te verstoren. 
Actie: Parken en plantsoenen 
Budgetcode: Werking parken en plantsoenen - 2016/2140000/6 : 8.000 euro 
 
Juridisch kader  
Wet op het natuurbehoud van 12 juli1973, inzonderheid artikel 37 en 38. 
Bermbesluit van 27 juni 1984 houdende maatregelen inzake natuurbehoud op 
de bermen beheerd door publiekrechtelijke rechtspersonen. 
Natuurdecreet van 21 oktober 1997 betreffend het natuurbehoud en het 
natuurlijk milieu, in casu de zorgplicht. 
Code van goede natuurpraktijk, omzendbrief LNW/98/01 van 17 februari 1999. 
 
Historiek  
CBS Besluit d.d. 18/01/2016 opmaak bermbeheersplan 
CBS Besluit d.d. 4/04/2016 kennisname ontwerp-bermbeheersplan  
CBS Besluit d.d. 18/04/2016 principieel goedkeuring bermbeheersplan Brecht 
- ontwerpversie maart 2016. 
 
Het voorliggende ontwerp-bermbeheersplan kadert in een actualisatie van de 
werkwijze bij het lokaal maaibeheer naar de huidige regelgeving en een 
bijsturing naar een meer natuurvriendelijk beheer zoals vastgesteld bij 
bermbesluit van kracht per 1/01/1985 met als krachtlijnen vastleggen 
maaidata, aangepast materialengebruik, afvoeren maaisel en verbod van 
biociden. 
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Op 2 mei 2016 werd een informatieavond georganiseerd ter voorstelling van 
het ontwerpbeheersplan aan publiek, bestuur, adviesraden,... 
 
Adviezen  
De milieuraad gaf een gunstig advies d.d. 21.04.2016. 
De landbouwraad gaf een gunstig advies d.d. 19.05.2016. 
 
Motivatie  
Binnen woonzones, woonwijken en bebouwde kom is er geen belet om te 
starten met maaien zodra dat nodig wordt geacht binnen het gazonbeheer.  
 
Enkel bermen in het buitengebied mogen sedert 1/1/1985 bij decretale 
bepaling pas gemaaid worden vanaf 15 juni. Tenzij afwijking bekomen binnen 
een goedgekeurd bermbeheersplan mag men in buitengebied enkel maaien 
tussen 15 juni en 25 juli en tussen 30 september en 15 oktober en zo wordt 
voorjaarsmaaien en najaarsmaaien afgebakend. 
 
Omwille van de zichtbaarheid en het vrijhouden van verkeerstekens en 
signalisatie, dit wil zeggen op plaatsen waar door de hoge plantengroei 
verkeersborden niet meer zichtbaar zijn of de algemene zichtbaarheid en dus 
veiligheid - vermindert, is het te verantwoorden om beperkt vroeger te maaien. 
Het zogenaamde veiligheidsmaaien. 
 
Een laat maaitijdstip laat de in de lente bloeiende planten toe om zaad te 
vormen én zo vervullen bermen hun landschappelijke en ecologische functie 
zoals vastgelegd in het bermbesluit en z'n omzendbrief. 
 
Voor de opmaak van het bermbeheersplan werd beroep gedaan op de 
provincie, dienst Duurzaam Milieu- en natuurbeleid - departement leefmilieu - 
Team Studie Natuur & Landschap. 
Het bermbeheersplan werd principiëel goedgekeurd door het College van 
burgemeester en schepenen d.d. 18 april 2016. 
 
Bij de lancering en invoering van het bermbeheersplan moet maximaal 
ingezet worden op informatie en sensibilisatie aangaande het nieuwe 
bermbeheer, zowel aangaande de oorsprong, achtergrond, motivering, 
wettelijk kader tot de praktische aanpak op het terrein en het beoogde doel 
hetzij onder meer de ondersteuning en versterking van de lokale biodiversiteit 
zoals vooropgesteld in de gemeentelijke beleidsnota. 
 
Schepen Luc Torfs verstrekt een gepaste toelichting tijdens de gemeenteraad. 
De gemeente wordt geacht de bermen in haar eigendom of beheer te maaien 
volgens de bepalingen van het bermbesluit van 1984.  De toepassing van het 
bermbesluit wordt beperkt tot het landelijk gebied, het buitengebied.  De 
bermen binnen woonzones, woonwijken en de bebouwde kom vallen hier dus 
niet onder en zijn dan ook niet mee opgenomen in het bermbeheerplan.  De 
straten waar een ecologisch bermbeheer zal gevoerd worden, zijn hierin wel 
opgenomen.  Alle andere straten vallen onder het reguliere beheer, welke 
wordt uitgevoerd door de groendienst of de ploegen van Werminval. 
 
Wat houden nu die bepalingen van het bermbesluit van 1984 in ? Onder 
andere dat het gebruik van biociden op bermen verboden is; dat bermen niet 
vóór 15/6 mogen gemaaid worden en een tweede maaibeurt pas mag 
uitgevoerd worden na 15/9. Ook mag er niet te laag gemaaid worden en dient 
het maaisel binnen de 10 dagen na het maaien verwijderd te worden. 
 
Ter verduidelijking, de reden dat er niet voor 15/6 mag gemaaid worden, is dat 
na 15/6 de voorjaarsbloei voorbij is en deze soorten de kans hebben gehad 
om zaad te vormen.  Bij het maaien vallen de zaden op de grond en kunnen 
dan het volgende jaar kiemen. Hetzelfde geldt voor de zomerbloeiers 
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waardoor de tweede maaibeurt pas na 15/9 mag gebeuren. 
 
De reden waarom het maaisel moet worden afgevoerd, is omdat anders de 
bodem te rijk wordt.  En hier profiteren dan vooral de grassen en de 
brandnetels van, welke sneller en hoger groeien dan planten en kruiden én 
waardoor dan weer sneller opnieuw moet gemaaid worden.  Dus hoe 
voedselarmer de bodem, hoe meer soorten planten en kruiden er kunnen 
voorkomen, welke dan weer een grotere waarde hebben voor insecten en 
andere kleinere diertjes.  Met andere woorden een toename van de 
biodiversiteit.  
 
U zal zich dan wel de vraag stellen: waarom moet er dan nog een 
bermbeheerplan worden opgemaakt ?  De opmaak hiervan heeft meerdere 
doelen: 
1) Na een grondige inventarisatie een duidelijk beeld krijgen van de 
verschillende vegetatietypes die in de wegbermen voorkomen, en hiervoor 
dan beheeradviezen op te stellen. 
2) Om in een aantal gevallen of voor bepaalde plaatsen een afwijking op het 
bermbesluit te bekomen, met andere woorden dat het noodzakelijk blijkt om af 
te wijken van de vooropgestelde data uit het bermbesluit.  Zo zullen bv. 
bermen met dominante grassen beter vanaf 15/5 gemaaid worden aangezien 
deze dan nog niet in bloei staan en zich dus minder snel kunnen uitbreiden.  
Of bv. om veiligheidsredenen kan er ook vroeger gemaaid worden en dit dan 
in functie van de verkeersveiligheid en de zichtbaarheid. 
 
Concreet betekent dit dat er voor de opmaak van het bermbeheerplan beroep 
werd gedaan op de dienst Duurzaam milieu- en natuurbeleid van de 
Provincie.  Na vorig jaar de inventaris te hebben opgemaakt, werd aansluitend 
het beheerplan met conclusies en beheermaatregelen uitgewerkt.  Dit werd in 
april van dit jaar principieel door het college goedgekeurd, waarna er een info-
avond heeft plaats gehad voor de verschillende raden, de gemeentelijke 
diensten en andere geïnteresseerden. Door zowel de milieuraad als de 
landbouwraad werd het bermbeheerplan gunstig geadviseerd. 
 
Nu, het belangrijkste advies uit het bermbeheerplan is uiteraard te komen tot 
een ecologisch bermbeheer.  Hiermee wordt bedoeld dat: 
1) op termijn de hoeveelheid bermmaaisel zal verminderen.  Om u een idee te 
geven van de hoeveelheid afgevoerd bermmaaisel in onze gemeente: bv. 
voor het vorige jaar, 2015, bedroeg dit in totaal 417 ton. 
 
2) een tweede doelstelling is het bekomen van bloemrijke bermen.  Esthetisch 
gezien is dit minder slordig dan een berm die enkel uit grassen en brandnetels 
bestaat.  Weggebruikers zijn al sneller geneigd hun ongenoegen te uiten over 
ongemaaide bermen wanneer deze uit lange, overhangende grassen bestaat 
dan wanneer de berm vol staat met bloeiende bloemen. 
 
3) een derde doelstelling is het verhogen van de soortenrijkdom, en dit zowel 
voor de flora als voor de fauna.  Uit de inventarisatie is gebleken dat er nu in 
Brecht gemiddeld 14 soorten per opname werden gemeten terwijl dit voor 
Vlaanderen gemiddeld 28 soorten betreft. 
 
In het bermbeheerplan zijn er een hele reeks maatregelen opgenomen om 
deze doelstellingen na te streven, alsook een indeling van de te maaien 
straten per maaidatum, waarbij er rekening wordt gehouden met de aard van 
de vegetatie, de aanwezige soorten, de locatie van de berm, de maaironde 
(hierbij tracht men zo effectief mogelijk te werk te gaan door nabijgelegen 
straten te combineren zodat men geen tijd verliest door van de ene locatie 
naar de andere te rijden), verder wordt er nog rekening gehouden met de 
verkeersveiligheid, de mate van vergrassing, enz. 
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Voorliggend bermbeheerplan is dus een aanzet om de lokale biodiversiteit te 
ondersteunen en te versterken.  In de komende weken, maanden of jaren zal 
dit plan geëvalueerd worden en waar mogelijk bijgestuurd en geoptimaliseerd 
worden. 
 
Na goedkeuring door de gemeenteraad zullen een aantal praktische 
bemerkingen van onder andere de groendienst door het college behandeld 
worden en dan ter goedkeuring worden voorgelegd aan het ANB. 
 
We moeten dus wel goed beseffen dat wanneer de gemeente niet over een 
goedgekeurd bermbeheerplan beschikt, de gemeente slechts mag maaien 
volgens de bepalingen van het bermbesluit van 1984. 
 
Raadslid J. Slegers vraagt wie bepaalt wanneer er om veiligheidsredenen 
gemaaid mag worden. Schepen L. Torfs antwoordt dat de technische dienst 
en de groendienst dit bepalen. De burgers kunnen gevaarlijke situaties 
doorgeven.  
 
Raadslid J. Slegers vraagt of er een kostenpost tegenover de afvoer staat. Is 
dat nat of droog maaisel? Het is het best om het te laten drogen, want dat 
weegt veel minder. Schepen L. Torfs antwoordt dat dit binnen de 10 dagen 
afgevoerd moet worden. 
 
Raadslid C. Van Akeleyen stelt dat er een man doodgereden werd die niet 
gezien werd door de hoge berm en grassen. Burgemeester L. Aerts antwoordt 
dat de verkeerswerkgroepen dit kunnen melden. 
 
Raadslid C. Van Akeleyen stelt dat het belangrijk is dat hoge grassen worden 
gemaaid in functie van de veiligheid. Burgemeester L. Aerts repliceert dat dit 
een permanente bevoegdheid is. Raadslid C. Van Akeleyen stelt dat er weinig 
belangstelling was op de infovergadering van de gemeenteraadsleden. 
 
Besluit: Aerts L., De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., 
Torfs L., Matheeussen J., Nicolaï L., Van Akeleyen C., Van Assche P., 
Vochten M., Van De Mierop B., Bresseleers M., Van Looveren K., Peeters E., 
Michiels M., Deckers S., Matthé R., Bellens B., Van Riel B., Vandeneijnde S., 
De Groof E., de Hoog K., Vandekeere T., Smouts L., De bruyn D., 
Schoonbaert N.: 27 stemmen voor  
Slegers J.: 1 onthouding 
 
Artikel 1:  Goedkeuring wordt verleend aan het gemeentelijke 
bermbeheersplan Brecht versie maart 2016. 
 
Artikel 2 : Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de 
milieudienst. 

 
 
10 Grondafstand Frans De Meyerstraat - Canadalaan - Immakri  
 Schepen D. De Veuster verlaat de zitting (artikel 2 7 – gemeentedecreet)  

 
Juridisch kader  
Het gemeentedecreet; 
Het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 
1996 en gewijzigd bij decreet van 19 december 1998, 18 mei 1999 en 26 april 
2000 en de bijhorende uitvoeringsbesluiten; 
Het decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, 
vergunningen- en handhavingsbeleid goedgekeurd op 27 maart 2009 en de 
codex ruimtelijke ordening (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten; 
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Historiek  
Op 9 september 2010 werd door de gemeenteraad een grondafstand – 
kosteloos en zonder kosten – goedgekeurd voor de zones gelegen in het 
openbaar park en de voet/fietsverbinding tussen de Frans De Meyerstraat en 
de Canadalaan zoals voorzien op het plan van de stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag van IMMAKRI BVBA voor het bouwen van een 
appartementsgebouw (12 appartementen) met ondergrondse garage (20 
parkeerplaatsen) en ontbossing op het perceel Frans De Meyerstraat zn - 
Canadalaan ZN, , kadasternummer (afd. 5) sectie A 110 S3, (afd. 5) sectie A 
118 M en (afd. 5) sectie A 118 K. Er werd beslist om deze grondafstand op te 
leggen wanneer er stedenbouwkundige vergunning wordt verleend. 
 
Op 13 januari 2011 werd door de deputatie in beroep een stedenbouwkundige 
vergunning verleend aan IMMAKRI  BVBA, voor het bouwen van een 
appartementsgebouw (12 appartementen) met ondergrondse garage (20 
parkeerplaatsen) en ontbossing op het perceel Frans De Meyerstraat zn - 
Canadalaan ZN, , kadasternummer (afd. 5) sectie A 110 S3, (afd. 5) sectie A 
118 M en (afd. 5) sectie A 118 K.  (SV 2010/237) Op 5 mei 2015 heeft de raad 
voor vergunningsbetwisting de vraag tot vernietiging van deze beslissing 
verworpen.  
 
De werken voor de uitvoering van deze stedenbouwkundige vergunning 
werden gestart op 14 april 2016. Om uitvoering te geven aan de voorwaarde 
van de grondafstand opgelegd in de vergunning werd door notaris de 
Sadeleer twee opmetingsplannen met aanduiding van de grondafstand over 
gemaakt. (plan T-019.016-18-01 en plan T-019.016-18-01) 
 
Motivering  
Op de opmetingsplannen komen 6 loten voor. Vijf van deze loten worden 
kosteloos en zonder kosten worden aangeboden aan de gemeente: 

- Lot1 / 2936.51m²: het lot waar het appartementsgebouw wordt 
gebouwd. 

- Lot 2 / 197.54m²: het lot waar een openbare parkzone wordt 
aangelegd. Voor dit lot werd een grondafstand goedgekeurd door de 
gemeenteraad op 9 september 2010. Deze grondafstand werd 
opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning 

- Lot 3 / 245.06m²: het lot waarop een voet/fietsverbinding tussen de 
Frans De Meyerstraat en de Canadalaan moet aangelegd worden. 
Voor dit lot werd een grondafstand goedgekeurd door de 
gemeenteraad op 9 september 2010. Deze grondafstand werd 
opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning 

- Lot 4 / 504.8m²: Dit lot is een deel van de kadastrale percelen 5de afd 
Sie A nr 118k, 118m en 118s3. Dit lot bevat de bestaande 
toegangsweg naar de garages van de appartmeneten langs de 
Canadalaan. Deze weg is momenteel een privatetoegangsweg in 
eigendom van Immakri BVBA. 

- Lot 5 / 299.93m²: Dit lot is het kadastrale perceel 5de afd Sie A nr 118 
F 2. Het bevat de verbindingsweg tussen de Canadalaan en de 
private toegangswegen naar de garages van de appartementen langs 
de Canadalaan. Deze weg is volgens het kadaster momenteel 
eigendom van De Jonghe Simona Andrea, Hemelakkers 18, 2930 
Brasschaat en Hermans Marie-Francisca Josephina, Beukenlei 16, 
2960 Brecht en Van Cauwenbergh Guido Marcel, Paalstraat 260,2900 
Schoten en Van Cauwenbergh Marc Josephina Sint Jobsteenweg 72 
2970 Schilde.  

- Lot 6 / 36.33m²: Lot 6 is het kadastrale perceel 5de afd Sie A nr 118 
T. Dit is de toegangsweg naar de achtergelegen electriciteitscabine 
van Iveka. 
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Notariaat De Sadeleer bevestigt op 27 mei 2016 dat ingevolge de notariële 
akten verleden voor notaris Sledes in Antwerpen op 4 maart 2016 Marc Van 
Cauwenbergh alle grondaandelen van zijn familieleden heeft ingekocht. Hij is 
momenteel de enige eigenaar van de over te dragen loten. De eigenaars van 
de aangrenzende garages hebben een recht van overgang over de weg maar 
ze zijn er geen eigenaar van. 
 
Er wordt goedkeuring gevraagd voor een bijkomende grondafstand – 
kosteloos en zonder kosten – voor de loten 4, 5 en 6. 
Door grondafstand voor lot 4 kan ook het deel tussen de voet/fietsverbinding 
en de Canadalaan toegevoegd worden aan het openbaar domein. 
Door grondafstand voor lot 5 kan ook de toegangsweg naar de garages 
toegevoegd worden aan het openbaar domein. Hierdoor kan de gemeente via 
deze weg toegang nemen voor het onderhouden van de openbare groenzone 
(lot 2). 
 
De grondafstand van lot 6 biedt geen meerwaarde voor de gemeente. Deze 
kan beter aangeboden worden aan Iveka. 
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
burgemeester L. Aerts. Het betreft de loten 4 en 5 die kosteloos en zonder 
kosten worden afgestaan. In artikel 1 moet het jaartal van de 
gemeenteraadsbeslissing aangepast worden namelijk 2010 in plaats van 
2016. 
 
BESLUIT : 27 stemmen voor 
 
Artikel1: Goedkeuring wordt verleend aan de aangeboden grondafstand van 
de loten 4 en 5 gelegen zoals aangegeven op de plannen T-019.016-18-01 en 
T-019.016-18-opgemaakt door landmeter Palmers + Stokmans dd 25 februari 
2016. Deze grondafstand moet kosteloos en zonder kosten gebeuren. De 
grondafstand van de loten 2 en 3 blijft behouden zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad op 9 september 2010. 
 
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst 
grondgebiedszaken en aan notaris De Sadeleer. 
 
Schepen D. De Veuster neemt terug deel aan de zitti ng. 
 
Raadslid M. Bresseleers verlaat de zitting.  
 

 
Verlaat de zitting :  
Bresseleers M. - Raadslid 
 
11 Rup Nollekens - Definitieve vaststelling  
 Beleids – en beheerscyclus  

Beleidsdoelstelling:BD 6 - Het gemeentebestuur maakt aangenaam wonen 
mogelijk voor elke Brechtenaar in een groene leefomgeving 
Actieplan: Brecht voert een beleid dat de hedendaagse vraag naar ruimte 
invult zonder het groene karakter van de gemeente te verstoren  
Actie: waar dit nodig is om de ruimtebehoefte in te vullen wordt een 
planningsinitiatief genomen of ondersteund 
 
Juridisch kader  
Het gemeentedecreet is van toepassing. 
Het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 
1996 en gewijzigd bij decreet van 19 december 1998, 18 mei 1999 en 26 april 
2000 en de bijhorende  uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing. 
Het decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, 
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vergunningen- en handhavingsbeleid goedgekeurd op 27 maart 2009 en de 
codex ruimtelijke ordening is van toepassing. 
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (en latere 
wijzigingen) is van toepassing, inzonderheid artikel 8, §§1 en 2. 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van 
nadere regels voor de toepassing van de watertoets (en latere wijzigingen) is 
van toepassing, inzonderheid de artikelen 2 en 4 en de opgenomen kaarten. 
 
Historiek  
Op 21 januari 2013 keurde het college van burgemeester en schepenen de 
lastvoorwaarden voor de opmaak RUP Lange Pad goed. Deze opdracht wordt 
op 18 februari 2013 gegund aan Grontmij (Sweco). 
Op 2 april 2015 werd door de dienst MER o.b.v. de screeningsnota 
geconcludeerd dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot 
aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-Mer 
niet nodig is. 
Op 14 september 2015 keurde het college de splitsing van het RUP Lange 
Pad in een RUP Nollekens en een RUP Lange Pad goed. De opmaak van het 
RUP Lange Pad vereist intensief overleg met de eigenaars en dit vraagt een 
langer tijdspad. De splitsing is noodzakelijk om het RUP Nollekens zo snel als 
mogelijk te kunnen finaliseren.  
Op 12 november 2015 werd een plenaire vergadering georganiseerd. Van 
deze vergadering werd een verslag opgemaakt. Dit verslag werd aan de 
verschillende adviesinstanties overgemaakt. Er werden geen opmerkingen 
geformuleerd op dit verslag. 
Op 18 januari 2016 keurde het college de aanpassingen i.v.m. detailhandel op 
de site van de pastorie goed. Het betreft een beperkte aanpassing waardoor 
het mogelijk wordt om naast de bestemmingen die reeds in voorzien waren 
(horeca, kantoren, diensten, nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, socio-
culturele voorzieningen, en recreatieve voorzieningen) ook detailhandel 
mogelijk te maken. Het RUP werd hieraan aangepast. 
Op 11 februari 2016 werd het RUP door de gemeenteraad voorlopig 
vastgesteld. 
 
Openbaar onderzoek  
Over het RUP Nollekens werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 23 
februari 2016 tot en met 25 april 2016. 
Tijdens dit openbaar onderzoek werden 3 bezwaarschriften ingediend. De 
deputatie gaf op 31 maart 2016 een gunstig advies. Ruimte Vlaanderen bracht 
geen advies uit. 
De Gecoro heeft op 18 mei 2016 het advies en de bezwaren behandeld door 
ze ofwel te bevestigen en een aanpassing van het RUP voor te stellen ofwel 
op gemotiveerde wijze te weerleggen. Van deze vergadering werd een 
verslag gemaakt. Bij deze behandeling van de adviezen en bezwaren stelt de 
gecoro een beperkt aantal wijzigingen aan het ontwerp RUP voor:  

- Bepaling opnemen dat, indien een ontwikkeling wordt voorzien over 
meerdere percelen de nevenfunctie, enkel in de vorm van kantoren 
en diensten, gecombineerd kan worden op één locatie met een 
maximum van 500 m². 

- Opnemen van een minimale afstand tot de grens van de 
bestemmingszone. Min 6m van grens openbaar domein zowel t.o.v. het 
Schoolplein en t.o.v. de nieuwe insteekweg. 

- Art 2.2. als volgt aanpassen: Dakvorm:   
o De dakvorm is vrij;  
o In geval van een hellend dak bedraagt de helling maximaal 45°  

- Art 0.9 als volgt aanvullen: Voor het bouwen van collectieve woonvormen 
kan afgeweken worden van de stedenbouwkundige voorschriften wat de 
verschijningsvorm van de bebouwing betreft. Dit kan enkel indien wordt 
aangetoond dat: 

o Het totale bouwvolume wordt niet vergroot. 
o De totale bebouwde oppervlakte wordt niet vergroot. 
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o De goede ruimtelijke ordening wordt niet geschaad. 
- Art 0.11 wordt als volgt aangepast:   Voor percelen gelegen langs de 

Lessiusstraat is – in afwijking van de bepalingen in art 2.1- op de 
gelijkvloerse verdieping in functie van horeca een bouwdiepte tot op 
30,00 m van de voorbouwlijn toegestaan, op voorwaarde dat: …. 

- In art 1.1.1 handel opnemen als mogelijke bestemming 
- Onderstaande aanvullingen aan de stedenbouwkundige voorschriften 

worden aangebracht: 
o Art 1.2.6 De niet bebouwde ruimte wordt maximaal ingericht als 

tuin; beperkte verhardingen zijn enkel toegestaan in functie van 
ontsluiting, terrassen of noodzakelijke toegangen tot het 
hoofdgebouw.  

o Art 2.2.4 De niet bebouwde ruimte wordt maximaal ingericht als 
tuin; 

o Art 19.2 Indien er op het gelijkvloers enkel een woonfunctie 
aanwezig is, moet de niet bebouwde ruimte maximaal worden 
ingericht als tuin; beperkte verhardingen zijn enkel toegestaan in 
functie van terrassen of noodzakelijke toegangen en inritten tot 
het hoofd- of bijgebouw. 

o Art 20.2 De niet bebouwde ruimte wordt maximaal ingericht als 
tuin; 

- Art.2.2.1 wordt als volgt aangepast: Een plaatselijk terugspringende 
voorgevelbouwlijn tot maximaal 1,50m diepte is toegelaten indien de 
verspringing op minimaal 3,00m van de zijdelingse perceelsgrens ligt en 
de ruimtelijke meerwaarde ervan wordt aangetoond. 

 
De gemeenteraad volgt het standpunt van de gecoro wat de behandeling van 
de adviezen en bezwaren betreft.  
 
Het dossier werd aangepast overeenkomstig de opmerkingen van de gecoro.  
 
Motivatie  
Het RUP ‘Nollekens’ voorziet een gedeeltelijke aanpassing van het RUP 
Brecht Centrum. Hierbij wordt in eerste instantie op een aantal strategische 
inbreidingsgebieden in het centrum van Brecht gefocust, namelijk het gebied 
rond en achter de pastorie (deelgebied 2). Daarnaast zijn er twee gebieden 
waar (op termijn) een herstructurering en verdichting van het bestaande 
weefsel mogelijk is, nl. het gebied tussen de Lessiusstraat en het Schoolplein 
(deelgebied 3) en de kop van het plein achter de kerk (deelgebied 1). Op 
basis van voortschrijdend inzicht wordt de ruimtelijke visie voor deze gebieden 
verfijnd en bijgestuurd, waarbij wordt ingespeeld op een verdere 
kernversterking gekoppeld aan het downgraden van de doortocht na aanleg 
van de ring.  
Verder is er voor quasi het volledige plangebied van het RUP Brecht centrum 
een technische aanpassing voorzien aan de voorschriften, voornamelijk m.b.t. 
verhardingen en bijgebouwen.  
 
Er werd een onderzoek tot milieueffectrapportage  opgemaakt. De dienst 
Milieueffectrapportagebeheer werd aangeschreven op 4/11/2014 (advies 
ontvangen op 20/11/2014, het dossier kreeg het dossiernummer 
SCRPL14199). De adviesinstanties werden op 2/12/2014 aangeschreven, met 
de vraag om binnen de voorziene termijn van 30 dagen een advies te 
formuleren omtrent het onderzoek tot MER. Een herinneringsbrief werd 
verstuurd op 19 januari 2015. Het dossier, inclusief de uitgebrachte adviezen, 
werd op 23/03/2015 opgestuurd aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer 
met de vraag om een beslissing te nemen omtrent de plan-m.e.r.-plicht. Op 
2/04/2015 werd door de dienst mer het volgende besluit genomen: ‘het 
voorliggende plan geeft geen aanleiding tot aanzienlijke negatieve 
milieugevolgen, de opmaak van een plan-Mer is niet nodig.’  
Het RUP werd na de beslissing van de dienst mer gesplitst en de mogelijke 
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bestemmingen voor de zone van de pastorij werd uitgebreid met detailhandel. 
De doorgevoerde wijziging is slechts een beperkte wijziging die de 
doelstellingen van het RUP - een verdere versterking van de kern van Brecht - 
en de afbakening van het plangebied niet wijzigt. De uitgevoerde 
milieueffectrapportage is dan ook nog geldig voor het gewijzigde plan. Er moet 
naar aanleiding van deze wijziging geen extra actie ondernomen worden voor 
de screeningsprocedure.  
 
Volgens artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen 
betreffende het integraal waterbeleid dient het RUP  onderworpen te worden 
aan de watertoets .  
Het RUP werd getoetst aan de kenmerken van het watersysteem en aan de 
relevante doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet 
integraal waterbeleid. In de toelichtingsnota werd een screening van het RUP 
ten aanzien van het watersysteem opgenomen. Hieruit blijkt dat door de 
verdere ontwikkeling de verharde oppervlakte zal toenemen. In het plangebied 
zijn er een aantal overstromingsgevoelige zones aangeduid. Er wordt 
voorgesteld om, indien bijkomende verharde oppervlakte voorzien wordt, het 
overtollige regenwater te laten infiltreren en gebruik te maken van (deels) 
waterdoorlatende verharding. Infiltratie is mogelijk gezien het hele gebied als 
infiltratiegevoelig werd aangegeven. Voor wat infiltratie betreft wordt rekening 
gehouden met de gewestelijke hemelwaterverordening. Er kan dan ook in alle 
redelijkheid worden geoordeeld het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Nollekens’ 
verenigbaar is met het watersysteem en geen schadelijke effecten op de 
waterhuishouding zal veroorzaken. 
 
Op te heffen voorschriften: Conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening d.d. 01.09.2009, wordt hieronder een limitatieve opgave gegeven 
van de voorschriften die strijdig zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan en 
worden opgeheven. De volledige weergave van de stedenbouwkundige 
voorschriften is in bijlage 1 van de toelichtingsnota toegevoegd. 
Volgende voorschriften van het RUP Brecht Centrum “Herziening BPA 
centrum deel A, B, C en D”, goedgekeurd 5 april 2012, worden door de 
opmaak van het RUP opgeheven en dit voor de (delen van de) percelen die 
binnen het plangebied van het deelplan 1 gelegen zijn:  

� Gehanteerde begrippen  
� Algemene stedenbouwkundige voorschriften  
� Specifieke stedenbouwkundige voorschriften:  

o Artikel 1: zone voor centrumfuncties;  
o Artikel 2 zone voor een- en meergezinswoningen in vrijstaande 

halfopen en aaneengesloten bebouwing;  
o Artikel 3: zone voor een- en meergezinswoningen in vrijstaande en 

halfopen bebouwing;  
o Artikel 7: woonzone met parkkarakter;  
o Artikel 16: zone voor openbare wegenis;  
o Artikel 17: zone voor gemeenschapsvoorzieningen of openbaar nut  

Volgende bepalingen uit de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP 
Brecht Centrum “Herziening BPA centrum deel A, B, C en D”, goedgekeurd 5 
april 2012, worden door de opmaak van het RUP opgeheven en dit voor de 
(delen van de) percelen die binnen het plangebied van het deelplan 2 gelegen 
zijn:  

� Specifieke stedenbouwkundige voorschriften:  
o Artikel 1: zone voor centrumfuncties:  

- 1.2.5 Bijgebouwen en aanhorigheden;  
- 1.2.6 Inrichting niet bebouwde ruimte;  

o Artikel 2: zone voor een- en meergezinswoningen in vrijstaande 
halfopen en aaneengesloten bebouwing:  

- 2.2.3 Bijgebouwen en aanhorigheden;  
- 2.2.4 Inrichting niet bebouwde ruimte;  
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o Artikel 3: zone voor een- en meergezinswoningen in vrijstaande en 
halfopen bebouwing:  

- 3.2.4 Bijgebouwen en aanhorigheden;  
- 3.2.5 Inrichting niet bebouwde ruimte;  

o Artikel 4: zone voor vrijstaanden, halfopen en aaneengesloten 
eengezinswoningen:  

- 4.2.4 Bijgebouwen en aanhorigheden;  
- 4.2.5 Inrichting niet bebouwde ruimte;  

o Artikel 5: zone voor vrijstaande, halfopen en aaneengesloten 
eengezinswoningen met sociaal karakter:  

- 5.2.3 Bijgebouwen en aanhorigheden;  
- 5.2.4 Inrichting niet bebouwde ruimte;  
- 5.3 Sociale normen  

o Artikel 6: zone voor eengezinswoningen in vrijstaande en halfopen 
bebouwing:  

- 6.2.3 Bijgebouwen en aanhorigheden;  
- 6.2.4 Inrichting niet bebouwde ruimte;  

o Artikel 8: woonzone met historische en/of esthetische waarde:  
- 8.2.2 Bijgebouwen en aanhorigheden;  

o Artikel 10: zone voor KMO:  
- 10.2.5 Inrichting niet bebouwde ruimte  
- 10.2.6 Parkeer- en fietsvoorzieningen  

o Artikel 17: zone voor gemeenschapsvoorziening of openbaar nut:  
- 17.2.3.4 Ontsluiting en parkeren  
- 17.2.3.5 Fasering  

 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraad waarbij een gepaste toelichting 
wordt verstrekt door schepen D. De Veuster. Het Rup Nollekens werd reeds 
door de gemeenteraad op 11 februari 2016 voorlopig vastgesteld. Er zijn 
nieuwe voorschriften voor een bepaald gedeelte van Brecht Centrum, maar 
ook een algemene update voor Rup Brecht Centrum. Er werd na de 
voorlopige vaststelling tussen 23 februari en 25 april een openbaar onderzoek 
georganiseerd. Er werden drie bezwaarschriften ingediend. De deputatie 
verleende op  31 maart een gunstig advies en van Ruimte Vlaanderen mocht 
men geen advies ontvangen. Op 18 mei heeft de Gecoro de bezwaren, 
opmerkingen en het advies behandeld. De Gecoro stelde een beperkt aantal 
wijzigingen voor. Wijzigingen hebben onder andere betrekking op de grootte 
van de zone voor complementaire en gemeentefuncties, de bouwlijnen op 
bepaalde plaatsen en omschrijving van de voorschriften. 
 
BESLUIT : Aerts L., De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck 
W., Torfs L., Matheeussen J., Nicolaï L., Van Akeleyen C., Van Assche P., 
Vochten M., Slegers J., Van Looveren K., Michiels M., De Groof E., de Hoog 
K., Vandekeere T., Smouts L.: 18 stemmen voor 
Van De Mierop B., Peeters E., Deckers S., Matthé R., Bellens B., Van Riel B., 
Vandeneijnde S., De bruyn D., Schoonbaert N.: 9 onthoudingen 
 
Artikel 1 : Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Nollekens’ wordt definitief vastgesteld 
door de gemeenteraad. 
 
Artikel 2:  Het definitief vastgestelde RUP wordt per aangetekende zending 
aan de deputatie en Ruimte Vlaanderen – Afdeling Participeren Lokaal 
overgemaakt i.f.v. hun schorsingsbevoegdheid. 
 
Artikel 3 :  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst 
grondgebiedszaken en aan studiebureau Sweco. 
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Raadslid M. Bresseleers neemt terug deel aan de zit ting.  
 
Vervoegt de zitting :  
Bresseleers M. - Raadslid 
 
 
12 Jaarrekening 2015 - gemeente Brecht  

 
  Juridisch kader  

Gemeentedecreet 15.07.2005 
 
Adviezen  
Door het Mat werd 17 mei 2015 een positief advies verleend. 
 
Motivatie  
De documenten werden aan de raadsleden bezorgd op 25 mei 2016. 
 
De rekening van de gemeente Brecht voor het dienstjaar 2015 en het verslag 
van de financieel beheerder zoals deze door het college van burgemeester en 
schepenen worden vastgesteld en meegedeeld aan de raadsleden worden 
toegelicht door de burgemeester L. Aerts. Bij de resultaten zal het woord 
overschot door tekort vervangen worden. 
 
De burgemeester geeft een toelichting bij het resultaat en de uitkomst van het 
afgelopen dienstjaar zowel voor wat het exploitatiebudget als het 
investeringsbudget betreft.  
 

Ontvangsten   Uitgaven  Saldo 
     
Ex.budget 28.190.557  22.849.562  5.340.994 
    
Invest.budget 4.244.383  6.951.525  -2.706.869 
      
Andere   4.110.560  2.592.467  1.518.093 
 
Gelet op de hierna vermelde financiële balans zoals opgemaakt door de 
financieel beheerder   
 
Resultatenrekening dienstjaar 2015:  Kosten : 32.013.155,41 
     Opbrengsten : 29.022.900,56 
     Tekort van het boekjaar: 2.990.254,55 
 
Raadslid E. Peeters vraagt meer informatie over bladzijde 17 met name het 
budget voor cultuur en vrije tijd. Het budget kwam op 29.820 euro en 
uiteindelijk slechts 2.837,92 euro uitgegeven. Burgemeester L. Aerts stelt dat 
dit gaat over het Kempisch museum. Dit is een investering die overgedragen 
wordt naar 2016. 
 
Raadslid E. Peeters vraagt meer informatie over pagina 21 en 22 over het 
domein leren en onderwijs. De gemeente zorgt voor de veiligheid van 
leerlingen en personeel. Het exploitatiebudget van 8500 en het 
investeringsbudget van 20.000 euro werden niet uitgegeven. De ontvangst 
van 8.500 euro werd ook niet verkregen. Burgemeester L. Aerts stelt dat dit 
zoals voor de acties zoals 10 op 10 is. Vorig jaar werd op dat vlak niets 
uitgegeven. Dit gebeurt op basis van een vraag van de directies. 
 
Raadslid E. Peeters stelt dat er weinig werd geïnvesteerd in schoolgebouwen. 
Er werd geïnvesteerd voor 78.747,80 euro tegenover 248 622,86 euro budget. 
Wat is dit verschil? Burgemeester L. Aerts stelt dat het antwoord bezorgd zal 
worden. 
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Burgemeester L. Aerts stelt dat vragen beter op voorhand worden 
doorgestuurd. Raadslid S. Deckers stelt dat daarom naar een meer 
toelichtende vergadering wordt gevraagd. 
 
Raadslid E. Peeters vraagt meer informatie over pagina 50 over de 
minwaarden bij de realisatie van vaste activa en de werkingssubsidies . 
Burgemeester L. Aerts repliceert dat dit handelt over de definitieve afboeking 
van de riolering en de roerende goederen van de brandweer. De dotatie aan 
de politie zit in de toegestane werkingssubsidies opgenomen. 
 
Raadslid E. Peeters vraagt meer informatie over de stijging bij de 
werkingssubsidies op pagina 85 meer bepaald over de bijdrage aan de 
muziekacademie in Merksem. Ze vraagt wat de reden is dat er minder 
uitgebetaald werd. Burgemeester L. Aerts antwoordt dat dit nagekeken moet 
worden. Het antwoord zal bezorgd worden. 
 
Besluit : Aerts L., De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., 
Torfs L., Matheeussen J., Nicolaï L., Van Akeleyen C., Van Assche P., 
Vochten M., Bresseleers M., Van Looveren K., Michiels M., De Groof E., de 
Hoog K., Vandekeere T., Smouts L.: 18 stemmen voor 
 
Van De Mierop B., Peeters E., Deckers S., Matthé R., Bellens B., Van Riel B., 
Vandeneijnde S., De bruyn D., Schoonbaert N.: 9 stemmen tegen 
 
Slegers J.: 1 onthouding 
 
 
  Ontvangsten   Uitgaven  Saldo 
     
Ex.budget 28.190.557  22.849.562  5.340.994 
    
Invest.budget 4.244.383  6.951.525  -2.706.869 
      
Andere   4.110.560  2.592.467  1.518.093 
 
Vaste activa:141.260.830,24 
Vlottende activa: 11.316.489,07 
Schuld: 28.939.530,46 
Eigen vermogen: 123.637.788,85 
 
Resultatenrekening dienstjaar 2015:  Kosten : 32.013.155,41 
     Opbrengsten : 29.022.900,56 
     Tekort van het boekjaar: 2.990.254,55 
 
Artikel 1  
Goedkeuring wordt verleend aan de gemeenterekening van het dienstjaar 
2015. 

 
Ex.budget 28.190.557  22.849.562  5.340.994 
    
Invest.budget 4.244.383  6.951.525  -2.706.869 
      
Andere   4.110.560  2.592.467  1.518.093 
 
Artikel 2  
Goedkeuring wordt verleend aan de financiële balans en de financiële 
beschouwingen bij de begrotingsrekening dienstjaar 2015: 
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Vaste activa:141.260.830,24 
Vlottende activa: 11.316.489,07 
Schuld: 28.939.530,46 
Eigen vermogen: 123.637.788,85 
 
 
Resultatenrekening dienstjaar 2015:  Kosten : 32.013.155,41 
     Opbrengsten : 29.022.900,56 
     Tekort van het boekjaar: 2.990.254,55 
 
Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de hogere overheid en 
de financieel beheerder. 

 
 
13 Budgetwijziging nummer 1 dienstjaar 2016  

 
 Juridisch kader  

Het gemeentedecreet 15.07.2005 
De gemeenteraadsbesluiten d.d. 10 december 2015 over het budget voor het 
dienstjaar 2016 
Het gemeenteraadsbesluit d.d. 9 juni 2016 over de rekening 2015 
 
Motivatie  
De documenten werden aan de raadsleden bezorgd op 25 mei 2016. 
De wijzigingen in het budget 2016 worden gemotiveerd in het verslag van 
gemeentesecretaris A. Marnef. 
De burgemeester verzoekt aan de raadsleden om de artikelen aan te duiden 
welke zij afzonderlijk wensen besproken te zien en eventueel aan een 
afzonderlijke stemming wensen te onderwerpen. Hij verwijst onder andere 
naar de negatieve gevolgen van tax shift, de investeringstoelage van het 
ocmw die anders omschreven wordt, de aanpassing van de lening die het 
gevolg is van de tax shift, bijkomend krediet voor de asfaltering van het stuk 
van de Nollekensweg, de werken in de Westmallebaan en Sint-Lenaartsbaan 
en de werken in Hanepad. Tot slot geeft hij een samenvatting van de 
budgetwijziging nummer 1. 
Raadslid S. Vandeneijnde vraagt over de brandweerkazerne reeds 
overgedragen werd. Er wordt extra budget voorzien voor de poorten en of de 
poorten dan niet na de overdracht hersteld kunnen worden . Burgemeester L. 
Aerts repliceert dat dit nog niet gebeurde. De overdracht van de onroerende 
goederen is nog niet geregeld en een heikel punt. Er zijn twee grote 
problemen namelijk ten eerste dat sommige gemeenten geen kazerne hebben 
en dat het bestuur van Brecht niet akkoord is met de waardeschatting. Het 
was een moeilijke oefening. Als er veel geld voor uitgetrokken moet worden, 
zal dit een hogere dotatie meebrengen. De kazerne wordt voor een 
symbolische euro verhuurd aan de zone. In die context wordt geoordeeld dat 
het eigenaarsonderhoud is en vandaar de vraag om hiervoor bijkomend 
krediet te voorzien. Dit behoort tot de taak van de wettelijke eigenaar. 
Raadslid E. Peeters vraagt meer informatie over de vergoeding voor de 
wijkpolitiepost op pagina 116. Waarom moet de gemeente 18.000 euro 
betalen? 
 
Raadslid E. De Groof verlaat de zitting. 
 
Burgemeester L. Aerts repliceert dat bij aanvang van de politiezone 
afgesproken werd dat elke gemeente gratis een wijkkantoor ter beschikking 
stelde van de zone. Wanneer de post geïncorporeerd wordt in het gebouw 
aan de Vaartdijk, stelt Brecht geen gebouw meer ter beschikking. Om de lat 
gelijk te leggen met andere gemeenten, wordt een maandelijks bedrag van 
1.500 euro voorzien. Dit is een louter technische correctie. 



49 
 

 
Raadslid E. De Groof neemt terug deel aan de zittin g. 
 
Burgemeester L. Aerts verwijst tot slot naar het financieel evenwicht in het 
meerjarenplan. 
 
Besluit : Aerts L., De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., 
Torfs L., Matheeussen J., Nicolaï L., Vochten M., Bresseleers M., Van 
Looveren K., Michiels M., De Groof E., Vandekeere T., Smouts L.: 15 
stemmen voor 
Van Akeleyen C., Van Assche P., Van De Mierop B., Peeters E., Deckers S., 
Matthé R., Bellens B., Van Riel B., Vandeneijnde S., de Hoog K.,  De bruyn 
D., Schoonbaert N.: 12 stemmen tegen 
Slegers J.: 1 onthouding 
 
Artikel 1  
Goedkeuring wordt verleend aan de budgetwijziging  nummer 1 voor het 
dienstjaar 2016: 

- Verlaging exploitatieontvangsten met 9.310,00 euro 
- Verhoging exploitatieuitgaven met 301.332,81 euro 
- Verhoging investeringsontvangsten met 3.420,00 euro 
- Verhoging investeringsuitgaven met 95.495,96 euro 

De staat van het financiële evenwicht is na budgetwijziging als volgt: 
- Het gecumuleerde budgettaire resultaat : 3.929.529 euro  
- Resultaat op kasbasis: 1.810.248 euro 
- Autofinancieringsmarge: 1.042.039 euro 

 
Artikel 2  
Afschrift van dit besluit wordt voor een passend gevolg overgemaakt aan de 
hogere overheid en aan de financieel beheerder. 
 

 
14 Aanpassing meerjarenplan 2016 -2021 

 
 Juridisch kader  

Het gemeentedecreet; 
Het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-
en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn; 
 
Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en 
de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en 
van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Historiek  
Tijdens de huidige gemeenteraad wordt het budgettair resultaat van het 
dienstjaar 2015 en de budgetwijziging 2016 ter goedkeuring voorgelegd. 
Op basis van deze elementen werden een aantal aanpassingen doorgevoerd 
in het meerjarenplan 2016-2021. 
Het aangepaste meerjarenplan werd bezorgd aan de raadsleden d.d.  
25 mei 2016; 
 
Adviezen  
Gelet op het positief advies van het managementteam d.d. 17 mei 2016 over 
het meerjarenplan 2016-2021. 
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Motivatie  
Tijdens de bespreking in de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting 
verstrekt door de burgemeester en wordt verwezen naar het verslag van de 
her gemeentesecretaris.  
 
Burgemeester L. Aerts verzoekt aan de raadsleden om de punten van het 
meerjarenprogramma 2016-2021 welke zij wensen te bespreken, of waarover 
zij een stemming wensen te organiseren, schriftelijk mee te delen. 
Besluit : Aerts L., De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., 
Torfs L., Matheeussen J., Nicolaï L., Vochten M., Bresseleers M., Van 
Looveren K., Michiels M., De Groof E., Vandekeere T., Smouts L.: 15 
stemmen voor 
Van Akeleyen C., Van Assche P., Van De Mierop B., Peeters E., Deckers S., 
Matthé R., Bellens B., Van Riel B., Vandeneijnde S., de Hoog K.,  De bruyn 
D., Schoonbaert N.: 12 stemmen tegen 
Slegers J.: 1 onthouding 
 
Art. 1 : Het aangepaste meerjarenplan 2016-2021 wordt goedgekeurd en 
vastgesteld door de gemeenteraad. 
Art. 2 : Onderhavig besluit zal samen met het meerjarenplan 2016-2021 voor 
goedkeuring worden overgemaakt aan de hogere overheid en de financieel 
beheerder. 
 
Raadsleden D. De bruyn en B. Bellens verlaten de zi tting. 
 

 
15 Kerkfabriek Sint Michiel - Rekening 2015  

 
 Beleids – en beheerscyclus  

Beleidsdomein: Cultuur en vrije tijd 
Beleidsdoelstelling: Brecht wil geen slapende gemeente zijn, maar biedt een 
divers vrijetijdsaanbod door actieve ondersteuning van verenigingen en een 
aanvullend eigen aanbod van de dienst vrije tijd. 
Actieplan: Overig Beleid cultuur en vrije tijd 
Actie: Erediensten 
 
Juridisch kader  
Gemeentedecreet 15.07.2005 
Decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, artikel 55. 
 
Historiek  
De jaarrekening 2015 van de kerkfabriek Sint Michiel werd goedgekeurd door 
de kerkraad Sint Michiel d.d. 1 februari 2016 met een exploitatieoverschot van 
€ 28.336,90 en een investeringsoverschot van € 0,0. 
 
Motivatie  
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
burgemeester-voorzitter L. Aerts. 
 
Besluit : 26 stemmen voor 
 
Artikel 1  
De gemeenteraad geeft een gunstig advies over de jaarrekening 2015 van de 
kerkraad Sint Michiel. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint Michiel.  
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16 Kerkfabriek H. Leonardus - Rekening 2015  
 

 Beleids – en beheerscyclus  
Beleidsdomein: Cultuur en vrije tijd 
Beleidsdoelstelling: Brecht wil geen slapende gemeente zijn, maar biedt een 
divers vrijetijdsaanbod door actieve ondersteuning van verenigingen en een 
aanvullend eigen aanbod van de dienst vrije tijd. 
Actieplan: Overig Beleid cultuur en vrije tijd 
Actie: Erediensten 
 
Juridisch kader  
Gemeentedecreet 15.07.2005 
Decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, artikel 55. 
 
Historiek  
De jaarrekening 2015 van de kerkfabriek Heilige Leonardus werd 
goedgekeurd door de kerkraad Heilige Leonardus d.d. 16.02.2016 met een 
exploitatieoverschot van € 7.562,95 en een investeringsoverschot van € 
112.480,27. 
 
Motivatie  
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
burgemeester-voorzitter L. Aerts. 
 
Besluit : 26 stemmen voor 
 
Artikel 1  
De gemeenteraad geeft een gunstig advies over de jaarrekening 2015 van de 
kerkraad Heilige Leonardus. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Heilige 
Leonardus.  
 

 
17 Kerkfabriek Sint -Willebrordus - Rekening 2015  

 
 Beleids – en beheerscyclus  

Beleidsdomein: Cultuur en vrije tijd 
Beleidsdoelstelling: Brecht wil geen slapende gemeente zijn, maar biedt een 
divers vrijetijdsaanbod door actieve ondersteuning van verenigingen en een 
aanvullend eigen aanbod van de dienst vrije tijd. 
Actieplan: Overig Beleid cultuur en vrije tijd 
Actie: Erediensten 
 
Juridisch kader  
Gemeentedecreet 15.07.2005 
Decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, artikel 55. 
 
Historiek  
De jaarrekening 2015 van de kerkfabriek Sint Willebrordus werd goedgekeurd 
door de kerkraad Sint Willebrordus d.d. 18 januari 2016 met een 
exploitatieoverschot van € 18.245,33 en een investeringsoverschot van  
€ 2.752,48. 
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Motivatie  
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
burgemeester-voorzitter L. Aerts. 
 
Besluit : 26 stemmen voor 
 
Artikel 1  
De gemeenteraad geeft een gunstig advies over de jaarrekening 2015 van de 
kerkraad Sint Willebrordus. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint 
Willebrordus. 
 
Raadsleden D. De bruyn en B. Bellens nemen terug de el aan de zitting. 
 
 

18 Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Van Lourdes - Rekening 2015  
 

 Beleids – en beheerscyclus  
Beleidsdomein: Cultuur en vrije tijd 
Beleidsdoelstelling: Brecht wil geen slapende gemeente zijn, maar biedt een 
divers vrijetijdsaanbod door actieve ondersteuning van verenigingen en een 
aanvullend eigen aanbod van de dienst vrije tijd. 
Actieplan: Overig Beleid cultuur en vrije tijd 
Actie: Erediensten 
 
Juridisch kader  
Gemeentedecreet 15.07.2005 
Decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, artikel 55. 
 
Historiek  
De jaarrekening 2015 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Van Lourdes 
werd goedgekeurd door de kerkraad Onze Lieve Vrouw Van Lourdes d.d. 29 
februari 2016 met een exploitatieoverschot van € 907.46en een 
investeringsoverschot van € 91,60. 
 
Motivatie  
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
burgemeester-voorzitter L. Aerts. 
 
Besluit : 28 stemmen voor 
 
Artikel 1  
De gemeenteraad geeft een gunstig advies over de jaarrekening 2015 van de 
kerkraad Onze Lieve Vrouw Van Lourdes. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Onze Lieve 
Vrouw Van Lourdes. 

 
 
19 Kerkfabriek H. Man Job - Rekeni ng 2015 

 
 Beleids – en beheerscyclus  

Beleidsdomein: Cultuur en vrije tijd 
Beleidsdoelstelling: Brecht wil geen slapende gemeente zijn, maar biedt een 
divers vrijetijdsaanbod door actieve ondersteuning van verenigingen en een 
aanvullend eigen aanbod van de dienst vrije tijd. 
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Actieplan: Overig Beleid cultuur en vrije tijd 
Actie: Erediensten 
 
Juridisch kader  
Gemeentedecreet 15.07.2005 
Decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten, artikel 55. 
 
Historiek  
De jaarrekening 2015 van de kerkfabriek Heilige Man Job werd goedgekeurd 
door de kerkraad Heilige Man Job d.d. 2 maart 2016 met een 
exploitatieoverschot van € 11.755,44 en een investeringsoverschot van € 
18.816,03. 
 
Motivatie  
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
burgemeester-voorzitter L. Aerts. 
 
Besluit : 28 stemmen voor 
 
Artikel 1  
De gemeenteraad geeft een gunstig advies over de jaarrekening 2015 van de 
kerkraad Heilige Man Job. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Heilige Man 
Job.  
 

 
20 Aanpassing huishoudelijk reglement commissie interg emeentelijke 

samenwerking 
 

 Juridisch kader  
Gemeentedecreet 15.07.2005  
Goedkeuring huishoudelijk reglement CIS d.d. 27 maart 2015 
 
Historiek  
Door de gemeenteraad werd op 9 januari 2014 goedkeuring verleend aan de 
oprichting van de commissie intergemeentelijke samenwerking. 
 
De commissie intergemeentelijke samenwerking stelde op 28 april 2016 voor 
om het huishoudelijk reglement aan te passen en de doelstelling van de 
commissie in artikel 1 § 1 als volgt te wijzigen: “De Cis waakt over de 
afstemming van het gemeentelijke beleid op het beleid van de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde 
agentschappen van de gemeente en integratie.” 
 
Motivatie  
De aanpassing van het huishoudelijk reglement van de commissie 
intergemeentelijke samenwerking wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad omwille van de aanpassing van de doelstelling van de 
commissie intergemeentelijke samenwerking met integratie. 
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
raadslid L. Nicolaï. Hij stelt dat de commissie intergemeentelijke 
samenwerking op 9 januari 2014 werd opgericht door de gemeenteraad. 
Tijdens de eerste zitting werd een eigen huishoudelijk reglement 
aangenomen. Op 29 oktober 2015 werd een oproep gelanceerd aan de leden 
over de werking. De gemeentesecretaris heeft voorgesteld om de CIS uit te 
breiden met het integratietraject gemeente-ocmw. De Commissie nam dit 
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voorstel eenparig aan. Daarom wordt voorgesteld om het huishoudelijk 
reglement aan te passen. 
 
Besluit : 28 stemmen voor 
 
Artikel 1  
De gemeenteraad commissie intergemeentelijke samenwerking keurt het 
aangepaste huishoudelijk reglement goed. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de leden van de 
commissie voor intergemeentelijke samenwerking.  

 
 
21 Verlenging werfreserve secretaris  

 
 Secretaris A. Marnef verlaat de zitting. Het ambt v an secretaris wordt 

opgenomen door raadslid D. De Bruyn. 
 
Juridisch kader  
De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel. 
Titel III van het gemeentedecreet. 
 
Historiek  
In zitting van de gemeenteraad van 11 juni 2015 werd een werfreserve 
aangelegd voor de statutaire functie van gemeentesecretaris voor de periode 
van één jaar van 01.06.2015 t.e.m. 31.05.2016. 
 
Daar de proefperiode van één jaar van gemeentesecretaris Annemie Marnef 
nog  loopt tot en met 15 november 2016 adviseert het college van 
burgemeester en schepenen om de werfreserve te verlengen voor de duur 
van één jaar. 
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door 
schepen W. Van Puymbroeck. In zitting van de gemeenteraad van 11 juni 
2015 werd een werfreserve aangelegd voor de statutaire functie van 
gemeentesecretaris voor de periode van één jaar van 01.06.2015 tot en met 
31.05.2016. Daar de proefperiode van één jaar van gemeentesecretaris 
Annemie Marnef nog loopt tot en met 15 november 2016 adviseert het college 
van burgemeester en schepenen om de werfreserve te verlengen voor de 
duur van één jaar. 
 
BESLUIT : 28 stemmen voor 
 
Artikel 1  :De gemeenteraad beslist tot verlenging van de werfreserve voor de 
statutaire functie van gemeentesecretaris met een periode van één jaar van 
01.06.2016 tot en met 31.05.2017. 
 
De kandidaat opgenomen in de werfreserve kan enkel aanspraak maken op 
de functie op voorwaarde dat zij geschikt wordt bevonden op basis van 
psychotechnische proeven. 
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Artikel 2 : Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de 
personeelsdienst. 
 
 

 
 
 
Marnef A.  Aerts L. 
Secretaris  Burgemeester-Voorzitter 
 


