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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, Sven Vandeneijnde, Els De Groof, Karina de Hoog, 
Tatiana Vandekeere, Dennis De bruyn, Johan Bellens, Gemeenteraadsleden 
Annemie Van Dyck, OCMW voorzitter 
Annemie Marnef, Secretaris 
 
Verontschuldigd:  
Leen Smouts, Gemeenteraadslid 
 

OPENBAAR 

Verslag - Dagorde  

1. Vervanging raadslid V. Meeusen - R. Van Hoeck 

Juridisch kader  
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 8 mei 2014 – Huishoudelijk reglement gemeenteraad 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 14 januari 2016 – Verhindering – Vervanging raadslid V. Meeusen door R. 
Van Hoeck 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 10 maart 2016 - Verhindering - Vervanging raadslid V. Meeusen door  R. Van 
Hoeck 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 14 april 2016 - Verhindering - Vervanging raadslid V. Meeusen door R. Van 
Hoeck 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 5 september 2016 - Verhindering - vervanging raadslid V. Meeussen door R. 
Van Hoeck 

Motivatie  
Op verzoek van raadslid V. Meeusen d.d. 19 december 2016 wordt de gemeenteraad verzocht om akte te 
willen nemen van de verlenging van zijn verhindering en zijn vervanging door Dhr. Roel Van Hoeck te 
verlengen met 3 maanden. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. 
Bij aanvang van de zitting is raadslid L. Smouts afwezig en verontschuldigd. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts heet iedereen van harte welkom en wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts geeft aan raadslid P. Van Assche toelating om te filmen. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts stelt dat er één aanvullend aangendapunt werd ingediend door raadslid  
P. Van Assche, nl. "Vraag naar de opvolging van de motie i.v.m. de naamgeving van het station." 

Besluit  

 
Artikel 1  
Akte wordt genomen van de verlenging van de verhindering van raadslid V. Meeusen wegens ziekte en de 
verlenging van zijn vervanging door de heer Roel Van Hoeck tijdens zijn ziekteverlof (verlenging met 3 
maanden). 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan V. Meeusen, Roel Van Hoeck en de personeelsdienst. 
 

2. Verslag voorgaande zitting d.d. 8 december 2016 

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

 

Zitting van de Gemeenteraad   donderdag 12 januari 2017  
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Historiek  
Het verslag van de voorgaande zitting van de gemeenteraad d.d. 8 december 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-voorzitter L. Aerts. Hij 
stelt dat in laatste instantie verbeteringen werden toegevoegd met betrekking tot de stemming van raadslid 
M. Michiels, de discussie en stemming over Pidpa en een woordelijke verbetering in een reactie aan raadslid 
E. Peeters. 
Raadslid P. Van Assche meldt dat het visueel verslag vorige keer niet werd opgenomen, maar nu wordt het 
verslag opnieuw opgenomen. 

Stemming:  
Met 15 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, Martine  Bresseleers, Karen Van 
Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Tatiana Vandekeere), 2 stemmen tegen (Christel Van Akeleyen, 
Karina de Hoog), 11 onthoudingen (Patrick Van Assche, Joziena  Slegers, Bart  Van De Mierop, Eline 
Peeters, Sven Deckers, Rudi Matthé, Bruno Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Dennis De bruyn, 
Johan Bellens) 

Besluit  

 
Artikel 1  
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 8 december 2016 dat acht dagen voor de huidige zitting ter 
inzage van de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 
 

3. Dagorde OCMW-raad 20 december 2016 - kennisgevin g 

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 november 2016: 
Agendapunten van de openbare zitting: 
Openbare zitting: 
Verslag - Briefwisseling 
1. Goedkeuring van het verslag van de openbare vergadering van 17.11.2016 
2. Kennisname van de verslagen van het vast bureau d.d. 15.11.2016 en 29.11.2016 
3. Kennisname inkomende briefwisseling 
Secretariaat 
4. Standpuntbepaling serviceflats Sint-Lenaarts 
5. Aanpassing toewijzingsreglement DIO-woningen - principiële aanpassing 
Financiën 
6. Aankoop woningen gelegen te Gasthuisstraat 5 en Gasthuisstraat 7, 2960 Brecht 
Intergemeentelijke samenwerking 
7. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW over de agendapunten van de 
buitengewone algemene vergadering van Igean Dienstverlening 
8. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het OCMW over de agendapunten van de 
buitengewone algemene vergadering van Igean milieu en veiligheid 
9. Algemene vergadering Cipal 9 december 2016 
  

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 d.d. 20 december 2016. 
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Grondgebiedszaken  

4. Straatnaamgeving – Definitieve vaststelling Lust hof 

Beleids- en beheerscyclus  
Beleidsdoelstelling 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 : Brecht voert een eerlijk en efficiënt vergunningenbeleid 

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 (16 woongelegenheden) aan de Nollekensweg. 
Op 2 mei 2016 werd door het college van burgemeester en schepenen de noodzaak voor een nieuwe 
straatnaam vastgesteld. Het college stelt ‘Lusthof’ voor als straatnaam. 
Op 4 juli 2016 vergaderde de cultuurraad over de nieuwe straatnaam. De cultuurraad adviseert om te kiezen 
voor Lusthof. 
Op 22 augustus 2016 heeft het college van burgemeester en schepenen akte genomen van het advies van 
de cultuurraad. 
Op 13 oktober 2016 stelde de gemeenteraad voorlopig vast dat de woonzone gelegen aan de Nollekensweg 
de naam Lusthof krijgt. 
Op 5 december 2016 sloot het college van burgemeester en schepenen het openbaar onderzoek dat 
georganiseerd van 28 oktober 2016 tot 28 november 2016, 11.00 uur. Er werden 0 bezwaren ingediend en 
behandeld. Tijdens dit openbaar onderzoek bevestigde de cultuurraad haar advies. 

Motivatie  
Om een duidelijk en logisch adressenbestand te behouden moet er een nieuwe straatnaam gekozen worden 
voor de woonzone gelegen aan de Nollekensweg. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen J. Matheeussen. 
In het dossier staken de voorbereidende documenten om tot de straatnaam Lusthof te komen en vandaag 
over te gaan tot de definitieve vaststelling. 
Op 29 maart 2016 werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het bouwen van twee 
appartementsgebouwen 
Op 2 mei 2016 werd door het college van burgemeester en schepenen de noodzaak voor een nieuwe 
straatnaam vastgesteld. Het college stelt ‘Lusthof’ voor als straatnaam. 
Op 4 juli 2016 adviseert de cultuurraad om te kiezen voor Lusthof. 
Op 22 augustus 2016 nam het college van burgemeester en schepenen akte van het advies van de 
cultuurraad. 
Op 13 oktober 2016 stelde de gemeenteraad voorlopig vast dat de woonzone gelegen aan de Nollekensweg 
de naam Lusthof krijgt. 
Op 5 december 2016 sloot het college van burgemeester en schepenen het openbaar onderzoek dat 
georganiseerd van 28 oktober 2016 tot 28 november 2016, 11.00 uur. Er werden 0 bezwaren ingediend en 
behandeld. Tijdens dit openbaar onderzoek bevestigde de cultuurraad haar advies. 
Daarom wordt aan de gemeenteraad gevraagd om akkoord te gaan met de definitieve vaststelling om voor 
deze woonzone de straatnaam Lusthof te kiezen en dit vanaf 01 februari 2017. 
Tijdens de gemeenteraad stelt burgemeester L. Aerts dat er akte werd genomen door het college van 
burgemeester en schepenen van het advies van de cultuurraad op 22 augustus 2016 in plaats van een 
goedkeuring.  

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  

 
Artikel 1  
De gemeenteraad stelt de straatnaam Lusthof definitief vast voor de woonzone gelegen aan de 
Nollekensweg. 
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Artikel 2  
De nieuwe straatnaam gaat in op 1 februari 2017. 
 
Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken, de dienst bevolking, de 
dienst cultuur, de dienst erfgoed, de dienst duurzaamheid en milieu, de dienst gebouwen, de dienst mobiliteit 
en integrale veiligheid en de dienst communicatie. 
 

5. Straatnaamgeving – voorlopige vaststelling Melkw eg 

Beleids- en beheerscyclus  
Beleidsdoelstelling 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: Brecht voert een eerlijk en efficiënt vergunningenbeleid 

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  
De Veldstraat heeft verschillende zijstraten die ook Veldstraat genoemd worden. Dit zorgt voor een 
onduidelijke adressituatie. Hierdoor dient er een straatnaamwijziging doorgevoerd te worden voor het 
gedeelte gelegen tussen de Veldstraat en de Sint Lenaartsbaan. 
Er wordt op verschillende plannen verwezen dat een gedeelte van de Veldstraat Melkweg wordt genoemd. 
Het gedeelte weg dat gelegen is op het grondgebied van Wuustwezel is daar ook bekend als Melkweg. 
Op 21 november 2016 werd door het college van burgemeester en schepenen de noodzaak voor een 
nieuwe straatnaam vastgesteld. Het college stelt Melkweg voor als nieuwe straatnaam. 
Op 28 november 2016 vergaderde de cultuurraad over de nieuwe straatnaam. De cultuurraad adviseert om 
te kiezen voor Melkweg. 
Op 12 december 2016 keurde het college van burgemeester en schepenen het advies van de cultuurraad 
goed. 

Advies  
Zowel de cultuurraad als het college van burgemeester en schepenen opteren voor de straatnaam Melkweg. 

Motivatie  
Om een duidelijk en logisch adressenbestand te behouden moet een nieuwe straatnaam gekozen worden 
voor het gedeelte gelegen tussen de Veldstraat en de Sint Lenaartsbaan. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen J. Matheeussen. De 
voorlopige vaststelling om één van de zijstraten van de Veldstraat te wijzigen wordt voorgelegd aan de 
gemeenteraad. De Veldstraat heeft verschillende zijstraten die ook Veldstraat genoemd worden. Dit zorgt 
voor een onduidelijke adressituatie. Hierdoor dient er een straatnaamwijziging doorgevoerd te worden voor 
het gedeelte gelegen tussen de Veldstraat en de Sint Lenaartsbaan. Als de plannen van het kadaster er 
bijgehaald worden,  wordt op verschillende plannen verwezen dat dit gedeelte van de Veldstraat Melkweg 
wordt genoemd. Het gedeelte weg dat gelegen is op het grondgebied van Wuustwezel is daar ook bekend 
als Melkweg. Op 21 november 2016 werd door het college van burgemeester en schepenen de noodzaak 
voor een nieuwe straatnaam vastgesteld. Het college stelt Melkweg voor als nieuwe straatnaam. Dit is ook 
de vraag van de bewoners aldaar. Op 28 november 2016 vergaderde de cultuurraad over de nieuwe 
straatnaam. De cultuurraad adviseert om te kiezen voor Melkweg. Op 12 december 2016 keurde het college 
van burgemeester en schepenen het advies van de cultuurraad goed. Daarom wordt nu aan de 
gemeenteraad gevraagd om een voorlopige vaststelling te doen om dit stukje van de Veldstraat de nieuwe 
naam Melkweg te geven. Aan het besluit in artikel 2 wordt toegevoegd (dit in lijn met artikel 4 van het 
decreet van 28 januari 1977, zoals gewijzigd: " Zie artikel 2... en met opgave van redenen dit voornemen 
schriftelijk mee te delen aan al de personen die, hetzij langs de bedoelde weg wonen en kiesgerechtigd zijn 
in de gemeente, hetzij eigenaar zijn van erven gelegen langs de bedoelde weg en een in België bekende 
woonplaats hebben, zodat deze personen binnen 30 dagen hun eventuele opmerkingen en bezwaren 
schriftelijk bij het gemeentebestuur kunnen indienen." 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
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Besluit  

 
Artikel 1  
De gemeenteraad stelt - voor het gedeelte gelegen tussen de Veldstraat en de Sint Lenaartsbaan – de 
nieuwe straatnaam 'Melkweg' voorlopig vast. 
 
Artikel 2  
De gemeenteraad geeft de opdracht aan het college van burgemeester en schepenen een openbaar 
onderzoek te organiseren gedurende een periode van 30 dagen en met opgave van redenen dit voornemen 
schriftelijk mee te delen aan al de personen die, hetzij langs de bedoelde weg wonen en kiesgerechtigd zijn 
in de gemeente, hetzij eigenaar zijn van erven gelegen langs de bedoelde weg en een in België bekende 
woonplaats hebben, zodat deze personen binnen 30 dagen hun eventuele opmerkingen en bezwaren 
schriftelijk bij het gemeentebestuur kunnen indienen. 
 
Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken, de dienst bevolking en 
de dienst integrale veiligheid en mobiliteit. 
  

6. Grondafstand project Nollekensweg 

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  
Reno-art Vastgoed nv, Beukenlei 22 bus 1, 2960 Brecht doet een grondafstand – kosteloos en zonder 
kosten- van een perceel gelegen te Nollekensweg ZN, 2960 Brecht, kadastraal gekend als (afd. 3) sectie D 
630 P. 
Het betreft een perceel grond dat als wegenis zal ingericht worden voor de aanleg van een nieuwe 
insteekweg langsheen de Pastorie vanuit de Lessiusstraat. 

Motivatie  
Het perceel is centraal gelegen in het binnengebied dat wordt afgebakend door de Lessiusstraat, 
Bristerstraat en Nollekensweg en heeft een oppervlakte van 340,15 m². Deze grondafstand wordt 
gerealiseerd voor de inrichting van een nieuwe insteekweg vanuit de Lessiusstraat. Deze nieuwe insteekweg 
zorgt voor de ontsluiting voor nieuwe woon- en handelsontwikkelingen die mogelijk worden gemaakt door 
het nieuw vastgestelde RUP Nollekens. Deze grondafstand gebeurt kosteloos en zonder kosten aan de 
gemeente Brecht.  
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 en met 
de bepalingen van het RUP Nollekens; 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen D. De Veuster over de 
grondafstand. 
Eén van de ontwikkelaars stelt voor om grondafstand te doen om de ontsluiting te optimaliseren. In de 
ontwerpnotulen wordt de overbodige verwijzing naar de codex werd geschrapt. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  

 
Artikel 1  
Goedkeuring wordt verleend aan de grondafstand van de zone gelegen in het binnengebied omsloten door 
de Lessiusstraat, Nollekensweg en Bristerstraat, van 340,15 m² -kosteloos en zonder kosten - van de zones 
zoals aangeduid op het inplantingsplan van Palmers + Stokmans, Starrenhoflaan 44/19, 2950 Kapellen van 
25 november 2016, , kadastraal gekend als afdeling 3 sectie D 630 P. 
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Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken. 
  

Interne Zaken  

7. Lastvoorwaarden voor de realisatie van een fiets pad in de ambachtelijke zone De Ring - 
Goedkeuring eindafrekening en voorlopige oplevering  - 2015/007 

Beleids- en beheerscyclus  
Beleidsdomein: 2 Zich verplaatsen en mobiliteit 
Beleidsdoelstelling: Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat de verschillende weggebruikers het uitgebreide 
Brechtse wegennet optimaal en veilig kunnen gebruiken 
Actieplan: Verbeteren van de wegeninfrastructuur in functie van de doorstroming en de veiligheid van de 
dorpskernen 
Actie: Wegenwerken door derden 
Budgetsleutel: 2015/2240007/2/0200 

Juridisch kader  
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, betreffende de 
bevoegdheden van de gemeenteraad. 
  
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 24. 
  
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  
De gemeenteraad verleende in zitting van 9 april 2015 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming en 
de gunningswijze van de opdracht “Lastvoorwaarden voor de realisatie van een fietspad in de ambachtelijke 
zone De Ring”, met name de open aanbesteding. 
  
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 27 juli 2015 goedkeuring aan de 
gunning van deze opdracht aan Gebroeders Van Den Bogerd, Lage Rooy 15 te 2328 Meerle tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 244.279,04 incl. btw. 
  
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2015/007. 
  
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 28 september 2015 goedkeuring aan 
de aanvangsdatum van deze opdracht, zijnde 9 november 2015. 

Motivatie  
De ontwerper, Groep Infrabo, Langstraat 65 te 2260 Westerlo stelde de eindafrekening op, waaruit blijkt dat 
het eindbedrag van de werken 225 543,81 incl. btw bedraagt. 
  
Er werden drie verrekening goedgekeurd. 
Verrekening 1 voor een bedrag van 5 065,24 euro, excl. BTW, voor de plaatsing van paal met zwaailicht en 
omheining aan de brandweerkazerne van Brecht. 
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Verrekening 2 voor een bedrag van 6 603,12 euro,excl. BTW, voor het herstel van een betonvak ter hoogte 
van het containerpark. 
Verrekening 3 voor een bedrag van 22 365,32 euro, excl. BTW, voor grondverzet. 
 
De aannemer Gebroeders Van Den Bogerd, Lage Rooy 15 te 2328 Meerle heeft aan zijn verplichtingen 
voldaan. 
  
De ontwerper, Groep Infrabo, Langstraat 65 te 2260 Westerlo stelde een proces-verbaal op van voorlopige 
oplevering, die plaatsvond op 10 november 2016. 
  
Uit het bijgevoegde proces-verbaal van voorlopige oplevering blijkt dat er geen opmerkingen zijn. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen P. Schrijvers. Tijdens de 
gemeenteraadszitting van 9 april 2015 werden de lastvoorwaarden goedgekeurd voor de aanleg van 
fietspaden langsheen de ambachtelijke zone De Ring, meer bepaald in de Ringlaan en de Ambachtslaan. 
Tijdens de collegezitting van 27 juli 2015 selecteerde het college van Burgemeester en Schepenen uit 6 
toegekomen offertes Gebroeders Van Den Bogerd uit Meerle als de laagste regelmatige bieder en zegde 
hen de opdracht toe voor een inschrijvingsbedrag van 244.278,04€ incl. BTW. 
Het aanvangsbevel werd vastgelegd op 9 november 2015 en de werken werden voorlopig opgeleverd op 10 
november 2016. 
Tijdens de werken kregen we verrekeningen voor: 
-       Aanpassingen die dienden te gebeuren aan de brandweerkazerne op vraag van de brandweer. 
-       Aanpassingen die dienden te gebeuren tegenover het bedrijf Plastipack waarbij door ons voorgesteld 
werd af te wijken van de oorspronkelijke plannen en het fietspad te verleggen om toekomend en wegrijdend 
vrachtverkeer niet deels over het fietspad te laten geschieden. 
-       De aanpassing aan de inrit van het containerpark en vervangen van een betonplaat om het fietspad 
aldaar deftig te kunnen aanleggen. 
-       Extra kosten ten behoeve van afvoer en bemonstering van de afgegraven grond met overschrijdingen 
van de oorspronkelijk codes die werden opgenomen in de meetstaat. 
Rekening houdende met deze verrekeningen en de inschrijvingsprijs maakte studiebureau Infrabo een 
positieve eindafrekening op waarbij blijkt dat ook met de meerkosten onder het ramingsbedrag gebleven 
wordt maar vooral ook onder het inschrijvingsbedrag met een eindbalans te betalen een bedrag van 
225.543,81€ incl. BTW. 
Er wordt goedkeuring gevraagd aan de eindafrekening voor de opdracht “realisatie van een fietspad in de 
ambachtelijke zone De Ring”.  
Tijdens de gemeenteraad komen raadsleden C. Van Akeleyen en B. Van De Mierop tussen. 
 
Burgemeester L. Aerts verwijst nog naar de bedragen van verrekening 1 en stelt dat bij de bedragen van de 
verrekeningen nog exclusief BTW moet toegevoegd worden. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  

 
Artikel 1  
Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening voor de opdracht “Lastvoorwaarden voor de realisatie 
van een fietspad in de ambachtelijke zone De Ring”, opgesteld door de ontwerper, Groep Infrabo, Langstraat 
65 te 2260 Westerlo, waaruit blijkt dat de werken een eindtotaal bereikten van 225 543,81 euro, incl. BTW. 
  
Artikel 2  
Deze opdracht wordt voorlopig opgeleverd. 
  
Artikel 3  
De eerste helft van borgtocht nr. 726889009124 (Borgstellingskas: KBC Bank Hoofdkantoor) van 
€ 12.220,00 mag worden vrijgegeven. 
  
Artikel 4  
Tevens mag de aanvullende borgtocht nr. 726889009124 (Borgstellingskas: KBC Bank Hoofdkantoor) van 
€ 920,55 volledig worden vrijgegeven. 
  
Artikel 5  
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2015, op budgetcode 
2240007/2/0200 (actie 2015130311/2015140396). 
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8. Aanvullend reglement - Brecht-centrum - tonnageb eperking 3,5 ton - Verdaging 

Besluit  
Burgemeester-voorzitter L. Aerts stelt dat dit agendapunt wordt opgeschort en dat dit verder zal nagekeken 
worden betreffende de problematiek van de tonnagebeperking voor het plaatselijk verkeer. 
 

9. Plaatsing van bewakingscamera's op de site van d e politie te Brecht - Vaartdijk 15 

Juridisch kader  
De wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's. 
De wet van 12 november 2009 houdende de wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de 
plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's. 
Het koninklijk besluit van 2 juli 2008 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van 
bewakingscamera's. 
De ministeriële omzendbrief van 10 december 2009 betreffende de wet van 21 maart 2007 tot regeling van 
de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's zoals gewijzigd door de wet van 12 november 2009. 

Historiek  
De gemeenteraad is door de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van 
bewakingscamera's gehouden tot de voorafgaande raadpleging van de korpschef wanneer men een 
bewakingscamera met het oog op bewaking en toezicht in een niet-besloten plaats wenst te plaatsen en 
gebruiken. 

Advies  
Het positief advies van de korpschef G. Smet d.d. 24 november 2016 om over te gaan tot de plaatsing van 
de beoogde bewakingscamera's die de mogelijkheid bieden om de openbare ruimte voor het politiegebouw 
gelegen te Brecht, Vaartdijk 15 te bewaken. 

Motivatie  
Door de lokale politie Voorkempen werd op 24 november 2016 een aanvraag ingediend tot de plaatsing van 
drie bewakingscamerars op de site van de politie te Brecht, Vaartdijk 15. 
De lokale politie Voorkempen wenst drie bewakingscamera's te plaatsen die een volledig beeld kunnen 
capteren van de openbare ruimte voor het hoofdgebouw, met name de openbare weg en de dijk. De wet van 
21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's stelt dat deze drie 
camera's enkel in gebruik genomen mogen worden na positief advies van de gemeenteraad. 
Het college van burgemeester en schepenen adviseert de gemeenteraad om een negatief advies uit te 
brengen. Er wordt immers door de Lokale Politie Voorkempen geen enkel overtuigend element aangebracht 
om hier permanent de publieke ruimte d.m.v. vaste camera's te filmen en de beelden ervan op te slaan. Elke 
risico-analyse ontbreekt. Het argument rond de aanwezigheid van zogenaamde "begeerlijke politiegoederen" 
snijdt geen hout, nu deze site door de loutere aanwezigheid van de politie zelf reeds het best beschermde 
gebouw op het grondgebied van de gemeente is. Het is trouwens niet zo dat deze zogenaamde "begeerlijke 
politiegoederen" zo maar in dit gebouw "op te rapen" zijn, nu deze zich veilig in een daartoe specaal 
uitgeruste wapenkamer bevinden of zich zouden moeten bevinden. Het in het gebouw aanwezige 
cellencomplex heeft zijn eigen cameracircuit en dit buiten de gebruikelijke beveiligingen die in een 
cellencomplex voorzien zijn. De beweerdelijke afgelegen ligging van het politiecomplex impliceert absoluut 
niet dat deze site daardoor als onveiliger kan bestempeld worden en bovendien was de politiezone vanaf het 
prille begin perfect op de hoogte van de ligging. Het college is tenslotte de mening toegedaan dat de 
onderhavige vraag van de Lokale Politie Voorkempen een negatieve maatschappelijke trend in beweging 
zou kunnen zetten, waarbij in de toekomt aan iedere burger, die bekommernissen rond zijn beveiliging, een 
machtiging zou moeten verleend worden om het openbaar domein continu te filmen en de beelden ervan te 
bewaren. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. 
Tijdens de bespreking komt raadslid P. Van Assche tussen. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit  

 
Artikel 1  
De gemeenteraad verleent ongunstig advies tot de plaatsing van drie bewakingscamera's op de site van de 
politie Brecht, Vaartdijk 15. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de lokale politie Voorkempen. 
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10. Openbare verkoop perceel en pastorij - Lessiuss traat 10 - Brecht 

Juridisch kader  
Gemeentedecreet, 15 juli 2005 
Omzendbrief BB 2010/02 - Vervreemding van onroerende goederen door de provincies, gemeenten, 
OCMW's en besturen van de erkende erediensten - procedure 

Historiek  
De gemeenteraad keurde op 12 mei 2016 de desaffectatie van de pastorij van de parochie Sint-Michiel, 
Lessiusstraat 10 te Brecht goed. 
Op 16 december 2016 keurde de Vlaamse minister van Binnenlands bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke 
Kansen en Armoedebestrijding de desaffectatie van het presbyterium van de parochie Sint-Michiel te Brecht, 
gelegen Lessiusstraat 10 te Brecht goed. 

Motivatie  
Het college van burgemeester wenst de pastorij en bijhorend perceel aan de Lessiusstraat 10, kadastraal 
gekend onder Brecht, 3e afdeling, Sectie D nrs 620 c, 629e en 621b openbaar te verkopen. 
Volgens omzendbrief BB 2010/02 over de procedure voor vervreemding van onroerende goederen door de 
provincies, gemeenten, OCMW's en besturen van de erkende erediensten is de openbare verkoop de 
algemene regel. Hierdoor kan de hele bevolking de gelegenheid krijgen om een bod te doen. Daarnaast is 
de openbare verkoop ook de beste garantie voor het verkrijgen van een goede prijs. De nodige publiciteit zal 
gevoerd worden. 
Ivan Van den Bergh, meetkundig-schatter van onroerende goederen bij Igean, Doornaardstraat 60 te 2160 
Wommelgem, is op verzoek van het gemeentebestuur overgegaan tot de waardebepaling van de pastorij en 
bijhorend perceel aan de Lessiusstraat 10 te Brecht. 
Het betreft het goed onder lot 1b op het geprekadastreerd plan 'BRE03054-01pc' met referentienummer 
11333/10243, opgemaakt door Igean met een oppervlakte van 2181,22 m². Rekening houdend met het 
aantal mogelijke entiteiten wordt de grondwaarde als projectgrond geraamd op 700.000 euro. Het bestaande 
gebouw is in dit geval een minwaarde op de grond. De afbraak hiervan wordt geraamd op 60.000 euro. De 
totaal geraamde waarde voor de projectgrond bedraagt volgens dhr. I. Van den Bergh op 8 november 2016 
640.000 euro. 
Aan notaris De Sadeleer zal opdracht gegeven worden om deze openbare verkoop te organiseren. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. 

Stemming:  
Met 19 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris  Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, 
Maria Vochten, Joziena  Slegers, Martine  Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, 
Karina de Hoog, Tatiana Vandekeere), 9 onthoudingen (Bart  Van De Mierop, Eline Peeters, Sven Deckers, 
Rudi Matthé, Bruno Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Dennis De bruyn, Johan Bellens) 

Besluit  

 
Artikel 1  
De gemeenteraad verleent goedkeuring tot de openbare verkoop van het perceel Lot 1 B, geprekadastreerd 
op het plan BRE03054-01pc' met referentienummer 11333/10243, opgemaakt door Igean, met een 
oppervlakte van 2181,22 m². 
 
Artikel 2  
Notaris De  Sadeleer zal opdracht krijgen om over te gaan tot de openbare verkoop. 
 
Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst interne zaken. 
 

Vrije Tijd  

11. Aanpassing subsidiereglement Brechtse cultuurve renigingen 

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: De gemeente ondersteunt verenigingen (en individuen) logistiek, financieel en inhoudelijk bij het 
aanbieden van een vrijetijdsaanbod. 
Actie: De gemeente verdeelt subsidies aan (socio-)culturele verenigingen op basis van een reglement dat 
aandacht heet voor kwaliteitsverhoging. 
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Juridisch kader  
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 9 december 2010 - Subsidiereglement voor Brechtse cultuurverenigingen 

Historiek  
Laatste wijzigingen van het huidige subsidiereglement werd door de gemeenteraad donderdag 9 december 
2010 goedgekeurd. 

Advies  
Tijdens de jaarlijkse  Algemene vergadering van de cultuurraad van 5 december 2016 gaven de leden 
gunstig advies voor het wijzigen van subsidiereglement van de Brechtse cultuurverenigingen. 

Motivatie  
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen K. Kenis. Hij stelt dat 
wanneer een Brechtse vereniging niet aanwezig is, ze geen subsidie krijgen. Dat vond men te streng. In dat 
kader wenst men artikel 8 aan te passen.  Daarnaast worden nog 2 kleine tekstuele aanpassingen 
voorgesteld. Aanpassing 4 is om te voorkomen dat op een creatieve manier veel punten gescoord worden. 
Het voorstel is om dit in januari in te laten gaan. 
Aanpassing 1: toevoeging “basis” 
Hoofdstuk 2 : De erkenning 
Artikel 8 : 
Om in aanmerking te komen voor basissubsidies, moeten de plaatselijke cultuurverenigingen die 
aangesloten zijn bij de gemeentelijke cultuurraad, deelnemen aan de algemene vergaderingen van de 
gemeentelijke cultuurraad. 
Eventuele verontschuldigingen (schriftelijk) dienen gemotiveerd te zijn en worden beoordeeld door de raad 
van bestuur. 
Verenigingen kunnen aansluiten bij de gemeentelijke cultuurraad overeenkomstig de voorwaarden gesteld in 
het huishoudelijk reglement. 
Aanpassing 2: toevoeging “jaar” 
Hoofdstuk 3 : Basis-en werkingssubsidies 
Artikel 11 : 
De verenigingen zijn verplicht vóór 1 maart volgend op het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd 
volgende bewijsstukken voor te leggen: 
1.         Een verslag over de gerealiseerde activiteiten tijdens het voorbije werkjaar. 
Dit verslag moet opgesteld zijn volgens het activiteitenrapport zoals samengesteld door de gemeentelijke 
cultuurraad. 
Het organiseren van een algemene jaarvergadering wordt niet beschouwd als een culturele activiteit. 
Een bestuursvergadering wordt evenmin aanzien als een activiteit waarvoor men subsidies kan ontvangen. 
 Aanpassing 3: schrappen  
Hoofdstuk 3 : Basis-en werkingssubsidies 
Artikel 12 : 
Aan de raad van bestuur van de gemeentelijke cultuurraad dienen alle documenten te worden getoond en 
alle inlichtingen te worden verstrekt, die zij noodzakelijk achten voor de vervulling van hun opdracht. 
De leden van de raad van bestuur zijn gehouden tot het beroepsgeheim de plicht tot discretie. 
De verenigingen zullen ook aan de leden van de raad van bestuur regelmatig een exemplaar van hun 
activiteitenprogramma, alsmede hun aankondiging van hun activiteiten meedelen. 
Aanpassing 4: toevoeging (max. 300) 
Hoofdstuk 4: Berekeningswijze voor de verdeling van de basis- en werkingssubsidies. 
Artikel 15: Puntentabel werkingssubsidie 
Ieder optreden voor derden, eerste maal.                                  30 (max.300) 
Aanpassing 5: schrappen (max. 20) 
Hoofdstuk 4: Berekeningswijze voor de verdeling van de basis- en werkingssubsidies. 
Artikel 15: Puntentabel werkingssubsidie 
 2.         Optreden voor derden, herhaling.                                 5 (max. 20)       
 Aanpassing 6: datum wijzigen 
Hoofdstuk 7: Slotbepalingen 
Artikel 24: 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2017. 
  
Raadslid E. Peeters vraagt een overzicht van alle uitgekeerde cultuursubsidies van 2016. 
Schepen K. Kenis zegt dat dit overzicht op extranet zal geplaatst worden. 
Raadslid M. Michiels stelt de vraag of dit reglement met terugwerkende kracht kan ingevoerd worden. 
Schepen K. Kenis bevestigt dat dit geen probleem is en dat het reglement zo voor het ganse jaar kan 
toegepast worden. 
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Stemming:  
Met 19 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris  Kenis, Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, 
Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, 
Maria Vochten, Joziena  Slegers, Martine  Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, 
Karina de Hoog, Tatiana Vandekeere), 9 onthoudingen (Bart  Van De Mierop, Eline Peeters, Sven Deckers, 
Rudi Matthé, Bruno Bellens, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Dennis De bruyn, Johan Bellens) 

Besluit  

 
Artikel 1  
De gemeenteraad keurt de aanpassingen van het subsidiereglement voor Brechtse cultuurverenigingen 
goed. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de cultuurdienst. 
 

Intergemeentelijke samenwerking  

12. Selab - Aanstelling afgevaardigde - Verdaging 

Motivatie  
Burgemeester-voorzitter L. Aerts vraagt aan de raad om dit agendapunt te laten schrappen. 
Selab is een organisatie die eerder onder de werking van het OCMW valt en bijgevolg met een 
afgevaardigde van het OCMW; 
Op dit ogenblik kan de voorzitter van het OCMW niet afgevaardigd worden omdat zij geen gemeenteraadslid 
is. 
Het voorstel is aan de gemeenteraad van februari de uittreding van de gemeente uit Selab en aan de 
OCMW-raad de toetreding tot Selab voor te leggen. 
Dan kan vanuit de OCMW-raad iemand afgevaardigd worden. 
  
Er wordt voorgesteld om dit agendapunt te verdagen. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
 

Aanvullende agenda  

13. Vraag naar de opvolging van de motie ivm de naa mgeving van het station - P. Van Assche 

Motivatie  
Raadslid P. Van Assche stelt een vraag naar de opvolging van de motie ivm de naamgeving van het station. 
De vraag is als volgt:"Heeft de NMBS/Infrabel, in voorkomend geval, reeds een planning aangaande de 
wijziging van de naam “Noorderkempen” in “Brecht” ? Zoniet, staat het bestuur nog steeds achter deze 
naamswijziging en welke middelen zal het bestuur aanwenden om NMBS/Infrabel tot deze aanpassing 
verzoeken te bewegen? 
Hij refereert naar de zittingen van de gemeenteraad dd februari 2014 en maart 2015: 
“Bij de N.M.B.S. dient er blijvend aangedrongen te worden op de uitbreiding van de dienstregeling voor ons 
station: de geschrapte treinen moeten terugkomen en het treinaanbod moet uitgebreid worden met Breda en 
Brussel als bestemming; de kwestie rond de naamgeving van het station dient opnieuw aangekaart te 
worden.” [Notulen GemRaad 13Feb2014, agendapunt 12] 
Motie: De gemeente Brecht dringt er bij de NMBS [en bij Infrabel] op aan de naam van de stopplaats 
“Noorderkempen” bij de eerste gerede gelegenheid te wijzigen in “Brecht”. Burgemeester L. Aerts vraagt of 
raadslid P. Van Assche bereid is om de motie aan te passen en na NMBS ‘en bij Infrabel’ toe te voegen. 
Raadslid P. Assche gaat hiermee akkoord. [Notulen GemRaad 12Maa2015, agendapunt 17] 
 
Mogen we er vanuit gaan dat het bestuur inderdaad aan NMBS/Infrabel de vraag stelde om de naam van het 
station “Noorderkempen” te wijzigen in “Brecht”. Kan het bestuur ons meedelen wanneer dat gebeurde en 
wat -in voorkomend geval- het antwoord van NMBS/Infrabel was. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts antwoordt hierop dat het college van burgemeester en schepenen de motie 
ter harte heeft genomen en o.a. dat deze motie werd besproken met NMBS in oktober 2015.  De NMBS was 
niet bereid om af te stappen van de naam van het station.  Noorderkempen geeft aan dat het een 
overstappunt is tussen auto en trein en een groter gebied bedient dan alleen Brecht. 
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Daarnaast is het argument dat een naamswijziging aanleiding geeft tot aanpassing in software, van 
dienstroosters en dergelijke.  Overal moet er een ticket naar Brecht afgeleverd kunnen worden. 
Er werd afgesproken dat de vraag nog eens op papier werd gezet.  Dit gebeurde per brief van 16 oktober 
2015. 
Op 26 november 2015 hebben wij antwoord gekregen van NMBS : 
"Betreft : Naamgeving station Noorderkempen 
Geachte heer, 
We hebben uw brief van 16 oktober 2015 goed ontvangen. 
Het station Noorderkempen heeft haar naamgeving gekregen met het oog op het als multimodaal station 
aantrekken van reizigers uit een hele regio en niet enkel uit Brecht of directe omgeving. Het doel was een 
overstappunt auto-trein te creëren langs de autosnelweg.  Het station Noorderkempen is minder afgestemd 
op toeristisch verkeer. In die optiek is het dan ook beter om de huidige naam te behouden." 
Raadslid P. Van Assche meldt nog dat hij onlangs op de trein zat met dhr. Jo Cornu en dat hij met hem een 
gesprek heeft gehad. Dhr. Cornu leek de vraag wel genegen te zijn. Hij zal de opvolgster de vraag opnieuw 
stellen. 
 

 
Annemie Marnef Luc Aerts
Secretaris Burgemeester - Voorzitter
 


