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Aanwezigen:  
Luc Aerts, Burgemeester - Voorzitter 
Daan De Veuster, Kris  Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, Luc Torfs, Jos Matheeussen, 
Schepenen 
Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Maria Vochten, Joziena  Slegers, 
Bart  Van De Mierop, Martine  Bresseleers, Karen Van Looveren, Eline Peeters, Mieke Michiels, Sven 
Deckers, Rudi Matthé, Bruno Bellens, Ben Van Riel, Els De Groof, Karina de Hoog, Tatiana Vandekeere, 
Leen Smouts, Dennis De bruyn, Johan Bellens, Gemeenteraadsleden 
Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 
Annemie Marnef, Secretaris 
Verontschuldigd:  
Sven Vandeneijnde, Gemeenteraadslid 
 

OPENBAAR 

Verslag - Dagorde  

1. Verslag voorgaande zitting 

Juridisch kader  
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 - artikel 40 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 mei 2014 - Huishoudelijk reglement gemeenteraad 

Historiek  
Het verslag van de voorgaande zitting van de gemeenteraad d.d. 5 september 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. 
Aan raadslid P. Van Assche wordt toelating verleend om te filmen. 
Burgemeester L. Aerts stelt dat raadslid S. Vandeneijnde zich verontschuldigde voor de gemeenteraad. 
Burgemeester L. Aerts verwijst naar het bijkomend agendapunt van N-VA over de oversteek in de 
Ambachtslaan. 
  
Raadslid P. Van Assche stelt dat er bij het begin van de legislatuur gevraagd werd op welke wijze de notulen 
ontvangen moesten worden. De elektronische versie werd niet 8 dagen voor de zitting ter beschikking 
gelegd. Er kan dus in principe  niet over gestemd worden, maar de fractie zal er niet over vallen. De enige 
waarheidsgetrouwe versie staat op youtube. 
Raadslid E. Peeters stelt dat in het agendapunt over de eedaflegging van raadslid Johan Bellens 'zij' in de 
zin 'Zij verkeert zich niet in een situatie van onverenigbaarheid' vervangen moet worden door 'hij'.  

Stemming:  
Met 16 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris  Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena  Slegers, Martine  
Bresseleers, Karen Van Looveren, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts), 3 stemmen tegen 
(Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Karina de Hoog), 9 onthoudingen (Bart  Van De Mierop, Eline 
Peeters, Mieke Michiels, Sven Deckers, Rudi Matthé, Bruno Bellens, Ben Van Riel, Dennis De bruyn, Johan 
Bellens) 

Besluit  

 
Artikel 1  
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 5 september 2016 dat acht dagen voor de huidige zitting ter 
inzage van de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 
 

2. Agenda OCMW-raad d.d. 20 september 2016 - Kennis geving 

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 

Zitting van de Gemeenteraad   donderdag 13 oktober 2016  
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Historiek  
Agenda van de Raad voor Maatschappelijk welzijn van 20 september 2016: 
Agendapunten van de openbare zitting: 
1. Goedkeuring van het verslag van de openbare vergadering van 21.06.2016 
2. Kennisname inkomende briefwisseling 
3. Kennisname van de verslagen van het vast bureau dd. 14.6.2016, 29.6.2016, 12.7.2016, 
9.8.2016,30.8.2016 
4. Stand van zaken asielzoekers 
5. Algemeen jaarverslag OCMW Brecht 2015 

Motivatie  
Burgemeester L. Aerts verstrekt een gepaste toelichting tijdens de gemeenteraad. 

Besluit  

 
Artikel 1 : Kennis wordt genomen van de agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van  
20 september 2016. 
 

Grondgebiedszaken  

3. Straatnaamgeving – voorlopige vaststelling - Lus thof 

Beleids- en beheerscyclus  
Beleidsdomein: 6 Wonen en ruimtelijke ordening 
Beleidsdoelstelling: Het gemeentebestuur maakt aangenaam wonen mogelijk voor elke Brechtenaar in een 
groene leefomgeving. 

Juridisch kader  
Het decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand is van toepassing. 
Het decreet van. 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen (B.S. 
07.04.1977), gewijzigd op 01/07/1987 en 04/02/1997 en 29/11/2002 is van toepassing. Dit decreet legt de 
procedure voor straatnaamgeving vast. 

Historiek  
Op 29 maart 2016 werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het bouwen van twee 
appartementsgebouwen gelegen aan de Nollekensweg. De twee gebouwen worden dieper op het perceel 
geplaatst en rondom wordt ingezet op “park”-sfeer. Gezien de ligging van dit bouwproject is het noodzakelijk 
om hier een nieuwe straatnaam aan te geven. 

Advies  
Op 2 mei 2016 werd door het college van burgemeester en schepenen de straatnaam ‘Lusthof’ voorgesteld. 
Op 4 juli 2016 adviseerde de cultuurraad om te kiezen voor Lusthof. 
Op 22 augustus 2016 keurde het college van burgemeester en schepenen het advies van de cultuurraad 
goed. 

Motivatie  
Om een duidelijk en logisch adressenbestand te behouden moet een nieuwe straatnaam gekozen worden 
voor de woonzone met parkkarakter grenzend aan de Nollekensweg. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen J. Matheeussen. Op 29 
maart 2016 werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het bouwen van twee 
appartementsgebouwen gelegen aan de Nollekensweg. De twee gebouwen worden dieper op het perceel 
geplaatst en rondom wordt ingezet op “park”-sfeer. Gezien de ligging van dit bouwproject is het noodzakelijk 
om hier een nieuwe straatnaam aan te geven. 
Op 2 mei 2016 werd door het college van burgemeester en schepenen de straatnaam ‘Lusthof’ voorgesteld. 
Op 4 juli 2016 adviseerde de cultuurraad om te kiezen voor Lusthof. 
Op 22 augustus 2016 keurde het college van burgemeester en schepenen het advies van de cultuurraad 
goed. 
Waarom er wordt gekozen voor de naam “Lusthof”? Op dit perceel stond einde de jaren 1800 een 
buitenverblijf (paviljoen) behorend aan de familie Lambrechts met grote tuin en serre. In deze tuin bevonden 
zich diverse fruitbomen, groenten en bloemen. Een lust voor het oog. Op 31 januari 1900 werd dit perceel 
verkocht onder de naam “Lusthof”.   
Om een duidelijk en logisch adressenbestand te behouden moet een nieuwe straatnaam gekozen worden 
voor de woonzone met parkkarakter grenzend aan de Nollekensweg. Daarom de vraag aan deze 
gemeenteraad om de voorlopige vaststelling de goedkeuring te geven - voor de woonzone grenzend aan de 
Nollekensweg – de nieuwe straatnaam ‘Lusthof’. 
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Raadslid B. Van De Mierop komt tussen tijdens de bespreking in de gemeenteraad. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  

 
Artikel 1 : De gemeenteraad stelt - voor de woonzone grenzend aan de Nollekensweg – de nieuwe 
straatnaam ‘Lusthof’ voorlopig vast. 
 
Artikel 2 : Er zal een openbaar onderzoek georganiseerd worden voor een periode van 30 dagen. 
 

4. Grondafstand Kerkhofstraat 

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; 

Historiek  
De heer Bjorn Raats, wonende te Turnhoutsebaan 84  bus 1 te 2390 Malle heeft een vergunning bekomen 
voor bouwen van een eengezinswoning met carport en kappen van bomen in Kerkhofstraat zn te Brecht, 
kadasternummer (afd. 5) sectie A 200 X (deel) en (afd. 5) sectie A 200 C2 (deel). 
MARRELLE BVBA, Sint-Hathebrandstraat 11  te 2640 Mortsel heeft een vergunning bekomen voor bouwen 
van 11 appartementen met ondergrondse parkeergarage en het slopen van bestaande woningen in Kerklei 
15-17 en Kerkhofstraat zn te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 200 X en (afd. 5) sectie A 200 C2. 

Motivatie  
Op 11 februari 2016 heeft de gemeenteraad de grondafstand van de zone gelegen langsheen de 
Kerkhofstraat van 144,56m² -kosteloos en zonder kosten - van de zones gelegen in de  zone voor openbare 
wegenis, zoals aangeduid op het inplantingsplan gevoegd bij de aanvraag MARRELLE BVBA, Sint-
Hathebrandstraat 11  te 2640 Mortsel voor bouwen van 11 appartementen met ondergrondse parkeergarage 
en het slopen van bestaande woningen in Kerklei 15-17 en Kerkhofstraat zn te Brecht, kadasternummer 
(afd. 5) sectie A 200 X en (afd. 5) sectie A 200 C2, goedgekeurd. 
Op 11 februari 2016 heeft de gemeenteraad aan de grondafstand van de zone gelegen langsheen de 
Kerkhofstraat van 91,85m² -kosteloos en zonder kosten - van de zones gelegen in de  zone voor openbare 
wegenis, zoals aangeduid op het inplantingsplan gevoegd bij de aanvraag van Bjorn Raats, wonende te 
Turnhoutsebaan 84  bus 1 te 2390 Malle voor bouwen van een eengezinswoning met carport en kappen van 
bomen in Kerkhofstraat zn te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 200 X (deel) en (afd. 5) sectie A 200 
C2 (deel), goedgekeurd. 
Na verder onderzoek van de landmeter, blijkt dat een gedeelte van de grond die zou worden overgedragen, 
reeds in eigendom van de gemeente Brecht is. Bijgevolg werd het plan gekoppeld aan de grondafstand 
gewijzigd. Omwille van deze wijziging wordt het dossier opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad en wordt 
het gemeenteraadsbesluit d.d. 11 februari 2016 ingetrokken. 
De huidige wegenis van het openbaar domein van de Kerkhofstraat aansluitend op de Kerklei is beperkt tot 
een gemiddelde breedte van  4m tot 5m. Op het grafische plan van het RUP Herziening dorpsassen van 
Sint-Job is de breedte van de openbare wegenis van de Kerkhofstraat ingetekend op een breedte van 10m. 
In het kader van de bepalingen in het geldende RUP Herziening Dorpsassen Sint-Job Noord en Zuid, wordt 
opgelegd dat het gedeelte van de openbare wegenis van de Kerkhofstraat dat momenteel in privé-eigendom 
is en volgens het geldende RUP ingekleurd is als openbare wegenis, kosteloos en zonder kosten 
overgedragen dient te worden aan de gemeente Brecht. Het betreft een totale oppervlakte van 136m² (lot C 
en D). De bijhorende notariële akte en opmetingsplan zijn in bijlage toegevoegd. 
Volgens art 4.2.17§2 van de VCRO dient de gemeenteraad een beslissing te nemen over de zaak van de 
wegen alvorens een beslissing genomen kan worden over de verkavelingsaanvraag; 
Overeenkomstig artikel 43 van het gemeentedecreet is de beslissing over de overdracht van gronden aan de 
gemeente echter een exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad. Voorliggende aanvraag dient dan ook 
voorgelegd te worden aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen over de grondafstanden; 
Deze aanvraag is verenigbaar met de door het gemeentebestuur gewenste ruimtelijke ontwikkeling; 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen D. De Veuster over de 
grondafstand. 
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Burgemeester L. Aerts wenst in het besluit nog een aspect toe te voegen namelijk dat de beslissing van 11 
februari 2016 van de gemeenteraad ingetrokken wordt. Huidig artikel 1 wordt dan artikel 2 enzovoort. 
  

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  

 
Artikel 1:  De beslissing van de gemeenteraad d.d. 11 februari 2016 over de grondafstand Kerkhofstraat - 
Kerlei wordt ingetrokken. 
 
Artikel 2 : Goedkeuring wordt verleend aan de grondafstand van de zone gelegen langsheen de 
Kerkhofstraat van 136m² -kosteloos en zonder kosten - van de zones gelegen in de  zone voor openbare 
wegenis, zoals aangeduid op het inplantingsplan van landmeter Marc Claes van 8 september 2016, 
kadasternummer (afd. 5) sectie A 200 X en (afd. 5) sectie A 200 C2.   
 
Artikel 3 : Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken in tweevoud. 
 

5. Grondafstand verkaveling Tilburgbaan 

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; 

Historiek  
Mevrouw Caroline Couvreur wonende te Renaat de Rudderlaan 24, 2650 Edegem doet een aanvraag voor 
een nieuwe verkaveling gelegen te Tilburgbaan ZN, 2960 Brecht, kadastraal gekend als (afd. 3) sectie D 369 
K. 
Het betreft een aanvraag voor een nieuwe verkaveling voor 4 loten voor halfopen bebouwing. 

Motivatie  
Langsheen de Tilburgbaan wordt er een oppervlakte van 45m² kosteloos en zonder kosten afgestaan aan de 
gemeente Brecht.  De huidige wegenis van de Tilburgbaan heeft een breedte van 8m. In het verleden 
werden er grachten aangelegd op privaat domein langsheen deze wegenis. De aanvragers van de 
verkavelingsvergunning vonden het dan ook aangewezen om de zone langsheen het perceel over een 
breedte van 1m waarin de gracht gelegen is, kosteloos en zonder kosten af te staan aan de gemeente. 
Volgens art 4.2.17§2 van de VCRO dient de gemeenteraad een beslissing te nemen over de zaak van de 
wegen alvorens een beslissing genomen kan worden over de verkavelingsaanvraag; 
Overeenkomstig artikel 43 van het gemeentedecreet is de beslissing over de overdracht van gronden aan de 
gemeente echter een exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad. Voorliggende aanvraag dient dan ook 
voorgelegd te worden aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen over de grondafstanden; 
Deze aanvraag is verenigbaar met de door het gemeentebestuur gewenste ruimtelijke ontwikkeling; 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen D. De Veuster over de 
grondafstand. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  
  
Artikel 1 : Goedkeuring wordt verleend aan de grondafstand van de zone gelegen langsheen de Tilburgbaan 
van 45m² -kosteloos en zonder kosten - van de zones gelegen in de  zone voor openbare wegenis, zoals 
aangeduid op het inplantingsplan gevoegd bij de aanvraag van VV201617 voor een nieuwe verkaveling 
gelegen te Tilburgbaan ZN, 2960 Brecht, kadastraal gekend als (afd. 3) sectie D 369 K. Het betreft een 
aanvraag voor een nieuwe verkaveling voor 4 loten voor halfopen bebouwing. 
 
Artikel 2 : Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken. 
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Erediensten  

6. Kerkfabriek Sint Willebrordus - Budgetwijziging 2016 

Beleids- en beheerscyclus  
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 
Actie: Erediensten 
  

Juridisch kader  
Decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erediensten – artikel 50. 
Gemeentedecreet 15.07.2005 

Historiek  
Het budget 2016 van de kerkfabriek Sint Willebrordus werd d.d. 10 september 2015 goedgekeurd door de 
gemeenteraad. 

Advies  
De kerkraad keurde d.d. 11 juni 2016 de budgetwijziging goed. 
Het centraal kerkbestuur gaf een gunstig advies op 15 september 2016. 

Motivatie  
Burgemeester L. Aerts verleent toelichting aan de gemeenteraad over de budgetwijziging 2016 van de 
kerkfabriek Sint Willebrordus. 

Besluit  
Artikel 1: Akte wordt genomen van de budgetwijziging 2016 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van  
Lourdes. 
 

7. Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Lourdes - Budge twijziging 2016 

Beleids- en beheerscyclus  
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 
Actie: Erediensten 
  

Juridisch kader  
Decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erediensten – artikel 50. 
Gemeentedecreet 15.07.2005 

Historiek  
Het budget 2016 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Lourdes werd d.d. 10 september 2015 
goedgekeurd door de gemeenteraad. 

Advies  
De kerkraad keurde d.d. 2 juni 2016 de budgetwijziging goed. 
Het centraal kerkbestuur gaf een gunstig advies op 15 september 2016. 

Motivatie  
Burgemeester L. Aerts verleent toelichting aan de gemeenteraad over de budgetwijziging 2015 van de 
kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Lourdes. 

Besluit  
Artikel 1: Akte wordt genomen van de budgetwijziging 2016 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van 
Lourdes. 
 

8. Kerkfabriek Sint Michiel - Budget 2017 

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 
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Juridisch kader  
Gemeentedecreet 15.07.2005 
Decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten - artikel 48 

Historiek  
Het budget 2017 van kerkfabriek Sint Michiel past binnen het meerjarenplan 2014-2019. 

Advies  
De kerkraad keurde d.d. 29.05.2016 het budget 2017 goed. 
Het centraal kerkbestuur gaf d.d. 15 september 2016 een gunstig advies. 

Motivatie  
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door de burgemeester L. Aerts. 

Besluit  
Artikel 1: Akte wordt genomen van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint Michiel. 
 

9. Kerkfabriek Sint - Willebrordus - Budget 2017 

Beleids- en beheerscyclus  
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 
Actie: Erediensten 

Juridisch kader  
Decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erediensten - artikel 48 
Gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 

Historiek  
Het budget 2017 van kerkfabriek Sint - Willebrordus past binnen het meerjarenplan van 2014-2019. 

Advies  
De kerkraad keurde d.d. 11 juni 2016 het budget 2017 goed. 
Het centraal kerkbestuur gaf een gunstig advies op 15 september 2016. 

Motivatie  
Burgemeester L. Aerts verleent toelichting aan de gemeenteraad over het budget 2017 van de kerkfabriek 
Sint - Willebrordus. 

Besluit  
Artikel 1: Akte wordt genomen van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint - Willebrordus. 
 

10. Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Lourdes - Budg et 2017 

Beleids- en beheerscyclus  
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 
Actie: Erediensten 

Juridisch kader  
Decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erediensten - artikel 48 
Gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 

Historiek  
Het budget 2017 van kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Lourdes past binnen het meerjarenplan van 2014-
2019. 

Advies  
De kerkraad keurde d.d. 2 juni 2016 het budget 2017 goed. 
Het centraal kerkbestuur gaf een gunstig advies op 15 september 2016. 

Motivatie  
Burgemeester L. Aerts verleent toelichting aan de gemeenteraad over het budget 2017 van de kerkfabriek 
Onze Lieve Vrouw van Lourdes. 

Besluit  
Artikel 1: Akte wordt genomen van het budget 2017 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Lourdes. 
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11. Kerkfabriek H. Leonardus - Budget 2017 

Beleids- en beheerscyclus  
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 
Actie: Erediensten 

Juridisch kader  
Decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erediensten - artikel 48 
Gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 

Historiek  
Het budget 2017 van kerkfabriek H. Leonardus past binnen het meerjarenplan van 2014-2019. 

Advies  
De kerkraad keurde d.d. 7 juli 2016 het budget 2017 goed. 
Het centraal kerkbestuur gaf een gunstig advies op 15 september 2016. 

Motivatie  
Burgemeester L. Aerts verleent toelichting aan de gemeenteraad over het budget 2017 van de kerkfabriek H. 
Leonardus. Er wordt een dossier ontwikkeld rond de restauratie van het orgel. Er wordt eerst bekeken of dit 
via een sponsordossier kan. indien nodig, zal de gemeente in een latere fase ook zelf nog budget 
inschrijven. 

Besluit  
Artikel 1: Akte wordt genomen van het budget 2017 van de kerkfabriek H. Leonardus. 
 

12. Kerkfabriek Heilige Man Job - Budget 2017 

Beleids- en beheerscyclus  
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 
Actie: Erediensten 

Juridisch kader  
Decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erediensten - artikel 48 
Gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 

Historiek  
Het budget 2017 van kerkfabriek Heilige Man Job past binnen het meerjarenplan van 2014-2019. 

Advies  
De kerkraad keurde d.d. 13 april 2016 het budget 2017 goed. 
Het centraal kerkbestuur gaf een gunstig advies op 15 september 2016. 

Motivatie  
Burgemeester L. Aerts verleent toelichting aan de gemeenteraad over het budget 2017 van de kerkfabriek 
Heilige Man Job. 

Besluit  
Artikel 1: Akte wordt genomen van het budget 2017 van de kerkfabriek Heilige Man Job. 
 

13. Voorstel - Veilige fietsoversteek Ambachtslaan (Bart Van De Mierop) 

Juridisch kader  
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 - artikel 22 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 mei 2014 - Huishoudelijk reglement gemeenteraad 

Motivatie  
Door raadslid B. Van De Mierop wordt een voorstel ingediend over een veilige oversteek in de 
Ambachtslaan. 
Het pas aangelegde fietspad in de Ambachtslaan van Brecht is een verbetering voor de veiligheid van  de 
zwakke weggebruiker.  Over de ganse lengte van de Ambachtslaan werd een fietspad aangelegd aan de 
kant van meubelzaak Meubleta tot net voorbij de brandweer van Brecht waar het fietspad aansluit bij het 
fietspad naar de ‘koeientunnel’.   
Er lijkt zich een veiligheidsprobleem voor te doen met betrekking tot de bezoekers van voetbalclub Brecht 
SK alsook sporthal de Ring, die beide de aanpalende parking naast de brandweer gebruiken.  Gaande naar 
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en komende van deze parkeerplaats naast de brandweer lijkt er met deze deelnemers aan het verkeer, de 
voetgangers, niet heel veel rekening te zijn gehouden.  Voetgangers moeten het smalle steegje in waar 
auto’s naar en van de parking rijden; een gevaarlijke situatie!   
Het voorstel is als volgt : 
Wij stellen voor om een korte ‘veilige doorsteek’ te creëren voor wandelaars, zodat deze op een nog 
veiligere manier naar en van de parking kunnen wandelen, daarbij rekening houdend met de zichtbaarheid 
van de fietsers die vanuit de koeientunnel richting Ambachtslaan komen; zodat deze de wandelaars van 
‘achter het hoekje’ zouden kunnen opmerken.  Dat kan wellicht eenvoudig met een spiegel opgelost worden. 
Schepen L. Torfs repliceert dat raadslid B. Van De Mierop stelt dat er met de voetgangers die pendelen 
tussen de parking naast de brandweer en de voetbalclub Brecht en sporthal de Ring geen rekening werd 
gehouden. 
Het studiebureau, welke de aanleg van het fietspad heeft ontwikkeld, alsook het gemeentebestuur hebben 
met de zwakste weggebruiker uiteraard rekening gehouden.  Maar de breedte waarover men beschikt, is wat 
ze is.  Men heeft er de toegang naar de parking en de noodzakelijke breedte voor een 
dubbelrichtingsfietspad.  Om er nog een beveiligd voetpad tussen te leggen, is er geen plaats.  
Maar dit lijkt me hier ook niet het echte probleem.  Volgens Artikel 42.2.2. van de Wegcode mogen 
voetgangers andere gedeelten van de openbare weg volgen, indien er geen voetpaden of bermen zijn.  De 
Wegcode zegt dat 1) wanneer voetgangers de rijbaan volgen, zij zo dicht mogelijk bij de rand van de rijbaan 
moeten lopen en links in de door hen gevolgde richting; en 2) wanneer voetgangers het fietspad volgen, zij 
voorrang moeten verlenen aan fietsers en bromfietsers. 
M.a.w. de voetgangers kunnen ofwel via de toegangsweg naar de parking óf over het fietspad.  Als één van 
deze 2 mogelijkheden worden gevolgd en men de Wegcode naleeft, is er niet echt een probleem.  Enigszins 
vergelijkbaar met de rijweg op de parking hier in het gemeentepark.  Al begrijp ik wel dat het voor spelende 
kinderen niet altijd vanzelfsprekend is om rekening te houden met de andere weggebruikers.  Hoewel dit van 
iedere weggebruiker op elk stuk openbaar domein wel verwacht wordt. 
Een veilige doorsteek voor voetgangers creëren, heeft hier weinig zin aangezien men toch steeds de 
toegangsweg naar en van de parking en het fietspad moet kruisen.  Wat wel kan, is het korte doorsteekje 
iets verbreden en toegankelijk maken.  Gezien de aanwezigheid van een putdeksel zal de haag hier toch 
nooit groeien.  Maar hoe breder dit doorsteekje gemaakt wordt, hoe meer kans dat ook de fietsers hiervan 
gebruik gaan maken en dan wordt er opnieuw een onveiligheid gecreëerd.  Mijn voorstel is dan ook om het 
doorsteekje ter hoogte van het putdeksel toegankelijk te maken maar zeker niet te verbreden.  Eventueel 
kunnen er aan het doorsteekje bordjes geplaatst worden met de vermelding ‘opgepast fietsers’. 
Ter plaatse heb ik vastgesteld dat de zichtbaarheid voor voetgangers en fietsers meer dan voldoende is.  
Het zijn trouwens niet de fietsers die de voetgangers moeten opmerken.  De fietsers hebben hier voorrang.  
De voetgangers hebben voldoende tijd en zicht om te kijken of er een fietser komt aangereden.  Het 
plaatsen van een verkeersspiegel draagt niet bij tot een grotere verkeersveiligheid.  Het geeft een vals 
gevoel van veiligheid aangezien er een vervormd of vertekend beeld wordt weergegeven, afhankelijk van de 
plaatsing en de bolling van de spiegel.  Hier is mijn voorstel om de plaatsing van een verkeersspiegel niet 
goed te keuren. 
Raadslid B. Van De Mierop stelt dat in het verleden nog gediscussieerd werd over de Ambachtslaan. We zijn 
tevreden dat de doorsteek gecreëerd wordt. De fractie is akkoord dat het opgelost wordt op deze wijze. 
Burgemeester L. Aerts stelt dat er daar enkele jaren geleden een extreem zwaar ongeval was met twee 
fietsers. Het was bewust dat deze mogelijkheid niet meer gecreëerd werd. Het doel was initieel om geen 
oversteek te hebben. We willen zeker niet promoten dat deze doorgang een goede doorgang is, maar het 
putdeksel ligt daar. Dit is de achterliggende verklaring. 
Raadslid J. Slegers stelt dat een spiegel geen oplossing zal geven omwille van het vertekend beeld. Ik vraag 
me wel af of de doorsteek die nu officieel wordt gemaakt gewoon afgeschermd wordt. We weten hoe 
kinderen zijn. Ik weet niet of de creatie van deze doorsteek de veiligste manier is. Misschien is het een idee 
om een losse verkeersdrempel op de op-en afrit van de parkeerplaats te plaatsen. 
Raadslid B. Van De Mierop antwoordt dat die momenteel niet gebruikt wordt omdat er een draad is. 
Raadslid J. Slegers meent dat het duidelijker is als er een afscherming voorzien wordt. 
Burgemeester L. Aerts antwoordt dat we de situatie opnieuw kunnen evalueren over een jaar als de 
begroeiing er een jaar langer staat. 
Raadslid J. Slegers repliceert dat er mogelijks een specialist naar kan kijken. 
Raadslid P. Van Assche verwijst naar een artikel van Het Laatste Nieuws waarbij een voormalig 
politierechter stelt dat fietsers zich te gemakkelijk verschuilen achter de term van zwakke weggebruiker. 
Kunnen we de mensen niet beter op hun verantwoordelijken wijzen in plaats van het invoeren van allerlei 
ingrepen. 
Raadslid C. Van Akeleyen stelt dat zij in augustus een e-mail heeft verzonden naar de schepen van 
mobiliteit en openbare werken inzake een putdeksel boven de rijweg in de Oud-Rommersheide. Er is geen 
zichtbaarheid. Het staat niet op de agenda, maar wil het wel opmerken. Er zou nu geen geld voor zijn. 
Burgemeester L. Aerts neemt akte van dit gegeven, maar kan er inhoudelijk niet op reageren. Hij stelt voor 
om het voorstel van schepen L. Torfs te volgen. 
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Raadslid B. Van De Mierop is akkoord om niet over dit voorstel te stemmen. Hij rekent erop dat schepen 
Torfs dit goed zal opvolgen. 
 

 
Annemie Marnef Luc Aerts
Secretaris Burgemeester - Voorzitter
 


