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Aanwezigen:  
Luc Aerts, Burgemeester - Voorzitter 
Daan De Veuster, Kris Kenis, Luc Torfs, Jos Matheeussen, Schepenen 
Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Maria Vochten, Joziena Slegers, 
Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Eline Peeters, Mieke Michiels, Sven Deckers, Rudi Matthé, Ben 
Van Riel, Sven Vandeneijnde, 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:  
Peter Schrijvers, Walter Van Puymbroeck, Schepenen 
Bart Van De Mierop, Bruno Bellens, Gemeenteraadsleden 
 

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. Meeusen door  
R. Van Hoeck 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 12 januari 2017 - Verhindering - vervanging raadslid V. Meeusen door  
R. Van Hoeck 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 13 april 2017 - Verhindering - vervanging raadslid V. Meeusen door  
R. Van  Hoeck 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 9 september 2017 - Verhindering - vervanging raadslid V. Meeusen door  
R. Van Hoeck 

Motivatie 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts heet iedereen welkom. 
Schepen W. Van Puymbroeck en schepen P. Schrijvers zijn verontschuldigd voor de zitting van de 
gemeenteraad. 
Raadslid B. Bellens en raadslid Bart Van De Mierop zijn eveneens verontschuldigd. 
Burgemeester-Voorzitter L. Aerts geeft toelating aan raadslid P. Van Assche om te filmen. 
Burgemeester-Voorzitter L. Aerts stelt dat er geen aanvullende agenda is. 
Bij aanvang van de zitting wordt door burgemeester L. Aerts ook de nagedachtenis van de heer Luc Melis, 
die op 18 december ll. overleed op 69 jarige leeftijd, in deze openbare zitting van de Brechtse gemeenteraad 
in herinnering gebracht. 
De heer Luc Melis werd na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1988 gemeenteraadslid voor Agalev 
en hij werd voor deze partij herkozen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 en 2000. 
In de gemeenteraad van 12 september 2002 werd er akte genomen van zijn ontslag als gemeenteraadslid. 
De heer Luc Melis was dus gedurende bijna 14 jaar lid van deze raad. 
Nadien bleef hij actief in de milieubeweging, meer bepaald als secretaris van het Actiecomité Red de 
Voorkempen Vzw. 
Uit zijn acties bleek steeds het heilige vuur van zijn strijd voor het behoud van groen en van een 
samenleving met aandacht voor ecologie. 
Het gemeentebestuur condoleerde zijn echtgenote, mevrouw Gaby Buysen, en de familie. 
Geachte collegae, dames en heren, mag ik U voorstellen om enkele momenten stilte in acht te nemen ter 
nagedachtenis van voormalig gemeenteraadslid Luc Melis. 
  

Zitting van de Gemeenteraad   donderdag 11 januari 2018  
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Op verzoek van raadslid V. Meeusen 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 tot en met 31 
december 2018. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. 

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 (tot en met 31 
december 2018). 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan V. Meeusen, Roel Van Hoeck en de personeelsdienst. 
 

2. Verslag voorgaande zitting 14 december 2017 

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. 14 december 2017 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. 
Het verslag van de voorgaande zitting zal worden aangepast. Bij punt 14 op pagina 13 - OCMW-
Meerjarenplan - wordt de toelichting gegeven door burgemeester-voorzitter L. Aerts en niet door OCMW-
voorzitter A. Van Dyck. 
Raadslid P. Van Assche verwijst naar de verschillende moderne middelen die ter beschikking zijn voor de 
verslaggeving. 

Stemming:  
Met 15 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Luc Torfs, Jos Matheeussen, Roel Van 
Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena Slegers, Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Mieke 
Michiels, Els De Groof, Tatiana Vandekeere, Leen Smouts), 3 stemmen tegen (Christel Van Akeleyen, 
Patrick Van Assche, Karina de Hoog), 7 onthoudingen (Eline Peeters, Sven Deckers, Rudi Matthé, Ben Van 
Riel, Sven Vandeneijnde, Dennis De bruyn, Johan Bellens) 

Besluit 

 
Artikel 1  
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 14 december 2017 dat acht dagen voor de huidige zitting ter 
inzage van de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 
 

3. Dagorde OCMW-raad 19 december 2017 - 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 19 december 2017: 
  
Agendapunten van de openbare zitting: 
Verslag - Briefwisseling 
1. Kennisname inkomende briefwisseling 
2. Kennisname van het verslag van het vast bureau d.d. 14.11.2017 en 28.11.2017 
3. Goedkeuring van het verslag van de openbare vergadering van 21.11.2017 
Secretariaat 
4. Einde beheersovereenkomst Financieel beheerder gemeente Brecht - ocmw 
5. Principiële goedkeuring ontwikkeling serviceflats Sint-Lenaarts 
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6. Goedkeuring voorlopige wachtlijst kandidaten DIO-en aanleunwoningen 
Intergemeentelijke samenwerking 
7. Vorming eerstelijnszones 

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 d.d. 19 december 
2017 

Grondgebiedszaken 

4. SV2017/48 - Wijziging wegentracé Ebeslaan 

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 
Xavier Painblanc namens XG Projectontwikkeling BVBA, wonende te Korte Gasthuisstraat 18  te 2000 
Antwerpen heeft op 26 juni 2017 een stedenbouwkundige vergunning bekomen voor het slopen van 
bestaand pand en het bouwen van winkelruimte, 5 appartementen langs de Brugstraat en 4 duplexwoningen 
langs de Ebeslaan in Brugstraat 206-208 te Brecht, kadasternummer (afd. 5) sectie A 134 T2. Volgende 
voorwaarden werden opgenomen in de afgeleverde vergunning: 
De vergunning wordt pas uitvoerbaar wanneer aan alle van volgende voorwaarden voldaan wordt: 

• Er dient akkoord bekomen worden van de Vlaamse Waterweg mbt verbreding van de weg en de 
inbuizing; 

• Er dient voorafgaandelijke goedkeuring bekomen worden van het lastenboek mbt inrichting van de 
weg door het college en het verleggen van de nutsleidingen; 

• Er dient akkoord bekomen te worden van Pidpa/Hidrorio mbt het dichtleggen van regenwatergracht; 
• Er dient goedkeuring door de gemeenteraad bekomen te worden wat betreft de verbreding van de 

weg; 
• De kosten, die het gevolg zijn van de voorwaarden zoals opgelegd door het college, zijn uitsluitend 

ten laste van de begunstigde der stedenbouwkundige vergunning. 
Op basis van besprekingen met de gemeentelijke diensten en de Vlaamse Waterweg werd er een nieuw 
tracé in het eerste deel van de Ebeslaan uitgewerkt dat nu voor goedkeuring wordt voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 

Motivatie 
De bewoners in de Ebeslaan vreesden dat het bijkomend verkeer van het project in de Ebeslaan de 
leefbaarheid in het gedrang zou brengen. Vandaar dat het college van burgemeester en schepenen beslist 
heeft om  de Ebeslaan tot aan de garagepoort van het nieuwbouwproject tweerichtingsverkeer te maken. 
Zoals het wegprofiel van de Ebeslaan nu is, is het te smal voor tweerichtingsverkeer. Het voetpad 
versmallen kan niet omdat het dan niet meer breed genoeg is voor de mindervalidewagens en 
scootmobielen. Er is wel een mogelijkheid om het eerste gedeelte van de Ebeslaan te verbreden zodat in het 
gedeelte Ebeslaan tussen de Brugstraat en de garages van de nieuwe appartementen toch een 
tweerichtingsverkeer ingevoerd kan worden. De gracht die rechts ligt, kan nog een 6-tal meter ingebuisd 
worden zodat hier meer plaats is. De goot laten we liggen in de rijbaan omdat anders te veel ondergrondse 
werken uitgevoerd moeten worden. De weg diende verbreed te worden met minstens 1,5 meter zodat die 
ongeveer een 6-tal meter wordt. Bijkomend moeten vooraan in de Ebeslaan de verkeersborden in beide 
richtingen nog aangepast worden.  
Op basis van besprekingen met de gemeentelijke diensten en de Vlaamse Waterweg werd er een nieuw 
tracé in het eerste deel van de Ebeslaan uitgewerkt dat nu voor goedkeuring wordt voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 
Volgens art 4.2.17§2 van de VCRO dient de gemeenteraad een beslissing te nemen over de zaak van de 
wegen; 
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. 
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Raadslid P. Van Assche vraagt of er nog contact geweest is met de omwonenden. 
Schepen D. De Veuster antwoordt dat de omwonenden een afschrift hebben gekregen van het standpunt 
van het college van burgemeester en schepenen. 
Raadslid C. Van Akeleyen wil graag weten hoe het komt dat de afbraak plots werd stilgelegd. 
Schepen De Veuster repliceert dat de gemeente de afbraak heeft laten stilleggen op het ogenblik dat er 
onvoldoende gevolg werd gegeven aan de voorwaarden. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts zegt dat de werken door de politie werden stilgelegd.  Indien de wijziging 
van het wegentracé wordt goedgekeurd door de gemeenteraad, kan het college van burgemeester en 
schepenen werken aan de lastvoorwaarden en kan dit dossier verder lopen. 
Raadslid J. Slegers stelt dat de breedte 6 m wordt, maar wat is de lengte ? 
Schepen D. De Veuster antwoordt dat de inrit van de straat wordt verbreed tot een diepte van ongeveer 17 
m. Het eerste gedeelte wordt verbreed. 
Raadslid E. Peeters vraagt op welke grond de verbreding komt. 
Schepen D. De Veuster repliceert dat de verbreding op een stuk van de Vlaamse Waterwegen komt. 
Raadslid E. Peeters wilt ook graag weten waarom dit niet verbreed wordt op het stuk van de ontwikkeling. 
Schepen D. De Veustrer zegt dat hier een voetpad ligt dat gemeente graag wilt behouden. 
Raadslid E. Peeters stelt vast dat de vergunning verleend werd in juni en dat dit nu pas op de gemeenteraad 
komt. Zij vraagt hiervoor een verklaring. 
Schepen D. De Veuster antwoordt dat er nog gesprekken zijn gevoerd met de ontwikkelaar en dat de drukte 
op de dienst grondgebiedszaken hier ook heeft meegespeeld. 
Raadslid C. Van Akeleyen vindt dat de keuze van de locatie voordeliger is voor de ontwikkelaar. 
Schepen D. De Veuster repliceert dat de regels van het RUP ook moeten gevolgd worden. 

Stemming:  
Met 18 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, 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, 
Leen Smouts), 7 onthoudingen (Eline Peeters, Sven Deckers, Rudi Matthé, Ben Van Riel, Sven 
Vandeneijnde, Dennis De bruyn, Johan Bellens) 

Besluit 

 
Artikel 1  
Goedkeuring wordt verleend aan het nieuwe wegentracé (verbreding) in het eerste deel van de Ebeslaan 
kadastraal gekend als (afd. 5) sectie A 134 T2 zoals opgenomen in het plan Palmers en Stokmans 
landmetersbureau, Starrenhoflaan 44/19, 2950 Kapellen van 3 oktober 2017. 
 
Artikel 2  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan XG Projectontwikkeling bvba, Palmers en Stokmans 
landmetersbureau en de dienst grondgebiedszaken. 
 

Interne Zaken 

5. Eindafrekening Weg - en rioleringswerken Hanepad  - Het Lindeken 

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: 2017/2249000/2/0200 - wegenwerken Hanepad 

Juridisch kader 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57, betreffende de 
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 
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 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 15. 
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Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald 
artikel 3, § 1. 
De algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 
1996, en latere wijzigingen. 

Historiek 
De gemeenteraad verleende in zitting van 10 maart 2016 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de raming 
en de gunningswijze van de opdracht “Lastvoorwaarden weg-en rioleringswerken Hanepad - Het Lindeken”, 
met name de openbare aanbesteding. De werken werden geraamd op € 289.706,07 incl. btw, waarvan het 
aandeel van de gemeente Brecht op € 175.788,57 (incl. btw) en het aandeel Hidrorio € 113.917,5 (zonder 
btw) werd geraamd. 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 29 augustus 2016 goedkeuring aan de 
gunning van deze opdracht aan ADAMS NV, Hoekeinde 52 te 2330 Merksplas tegen het nagerekende en 
verbeterde inschrijvingsbedrag van € 309 503,77 incl. BTW. 
Het totaal bedrag voor gemeente Brecht bedraagt 175.082,53 euro (107.947,22 euro – Hidrorio – derde 
betaler) (67.135,31 – Adams – werken ten laste van derden). 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr K15-015. 
  

Motivatie 
De werken werden op 28 september 2017 voorlopig opgeleverd zonder opmerkingen. 
De ontwerper, studieburo Schillebeeckx, Lang Ossegoor 36, 2390 Westmalle stelde de eindafrekening op, 
waaruit blijkt dat het eindbedrag van de werken € 342 664,05 incl. btw bedraagt.  Aandeel gemeente 70 
543,42 euro (incl. BTW).  
Het aandeel van de gemeente dat werd gefinancierd door Hidrorio bedraagt 127 198,33 euro 
(derdebetalersysteem voor niet subsidieerbare werken).  Deze factuur werd goedgekeurd door het college 
van burgemeester en schepenen van 4 december 2017.  
De meerkost is het gevolg van meer inbuizingen die werden afgevoerd en waar ook meer slib in zat dan 
verwacht.  Er is ook één extra inspectieput geplaatst, met bijhorend deksel en er werden meer 
opritten/inbuizingen uitgevoerd dan oorspronkelijk voorzien, dit steeds met bijkomende fundering, omhulling 
en grondverzet. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt de eindafrekening voor de weg- en rioleringswerken Hanepad - Het Lindeken goed 
voor een eindbedrag van de werken € 342 664,05 incl. btw.  Het aandeel van de gemeente bedraagt 70 
543,42 euro (incl. BTW).  
 
Artikel 2  
Deze opdracht wordt voorlopig opgeleverd. 
 
Artikel 3  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt de dienst financiën en Hidorio. 
 

6. Eindafrekening Onderhouds- en herstellingswerken  2017 

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: 2017/2242000/2/0200 - onderhouds- en herstellingswerken gemeentewegen 
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Juridisch kader 
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57, betreffende de 
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. 
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 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 15. 
Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald 
artikel 3, § 1. 
De algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 
1996, en latere wijzigingen. 

Historiek 
De gemeenteraad verleende in zitting van 11 september 2014 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de 
raming en de gunningswijze van de opdracht “Lastvoorwaarden onderhouds- en herstellingswerken 2014 - 
2017”, met name de openbare aanbesteding. Deze opdracht werd gegund voor vier opeenvolgende jaren. 
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 19 juni 2017 goedkeuring aan de 
gunning van de verlenging van deze  opdracht aan Van Wellen nv, Klinkaardstraat 198, 2950 Kapellen tegen 
het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 308 742,63 incl. BTW. 

Motivatie 
De werken werden op 6 november 2017 voorlopig opgeleverd zonder opmerkingen. 
De ontwerper, Groep Infrabo, Langstraat 65, 2260 Westerlo stelde de eindafrekening op, waaruit blijkt dat 
het eindbedrag van de werken € 304 627,48 incl. btw bedraagt.   
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1  
De gemeenteraad keurt de eindafrekening voor de onderhouds- en herstellingswerken 2017 goed voor een 
eindbedrag van € 304 627,48 incl. btw 
 
Artikel 2  
Deze opdracht wordt voorlopig opgeleverd. 
 

7. Afwijken activiteitenlijst wijkwerken 

Juridisch kader 
Het decreet betreffende wijk-werken’ van de Vlaamse regering, goedgekeurd in het Vlaams parlement op 5 
juli 2017 
Brief VDAB – centrale dienst dd 7 augustus 2017 betreffende ‘hervorming van het PWA-stelsel naar een 
nieuw instrument “wijk-werken” binnen het Vlaams activeringsbeleid ‘ 
Het decreet van 6 juli 2001 betreffende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
De statuten van Selab 
De activiteitenlijst van wijk-werken 

Motivatie 
De Raad van Bestuur van VDAB heeft de activiteitenlijst voor het wijk-werken goedgekeurd. 
In deze lijst staan alle activiteiten die in het kader van wijk-werken mogen uitgevoerd worden vanaf 1 januari 
2018. 
Het lokaal bestuur kan beslissen tot een afwijking van de geldende activiteitenlijst. Indien het 
lokaal bestuur hiertoe beslist, dient ze VDAB hiervan op de hoogte te brengen en zal VDAB binnen de 5 
werkdagen de activiteitenlijst van toepassing voor het grondgebied van de  betreffende gemeente 
aanpassen. Hierna kan de activiteit van start gaan in het wijk-werken. 
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De activiteitenlijst is sterk gelijklopend met de huidige activiteitenlijst van de huidige PWA werkingen, maar 
toch zijn er reeds 4 taken die nu wel uitgevoerd worden in het kader van het PWA, maar niet zijn opgenomen 
in de lijst van het wijk-werken. 
Om de overgang naar 2018 vlot te laten verlopen, is het noodzakelijk om een melding over te maken aan 
VDAB mbt onderstaande activiteiten: 
1. Ondersteuning bij buitenschoolse kinderopvang voor een niet-commerciële vereniging. 
2. Occasioneel onderhoud van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw voor een niet-
commerciële vereniging. 
3. Poetsen/onderhoud lokalen voor een niet-commerciële vereniging 
4. Administratieve ondersteuning bij privé-gebruikers. 
De bekendmaking van de beslissing van het lokaal bestuur aan de VDAB dient elektronisch te gebeuren 
via wijkwerken@vdab.be met als onderwerp "melding afwijking op activiteitenlijst. Gezien de continuïteit van 
de dienstverlening mogen deze aanvragen voor 1/01/2018 gebeuren. 
Volgens de richtlijnen van VDAB wijk-werken ikv intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kan een 
afwijking op de activiteitenlijst in consensus door alle gemeenten gezamenlijk worden genomen. 
Selab kan , mits mandaat van de gemeente, als organisator van Wijk-werken in de toekomst de melding 
bezorgen aan VDAB. 
De Raad Van Bestuur van Selab stelt de gemeenten voor dat Selab het mandaat krijgt als organisator om de 
melding tot afwijking van activiteitenlijst over te maken aan VDAB. 
-          Wegens organisatorische redenen is het efficiënter deze bevoegdheid bij het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband te leggen. 
-          De stuurgroep wijk-werken fungeert als overlegorgaan om de lokale inbedding van wijk-werken in de 
gemeente te verzekeren. 
-          Lokale besturen kunnen op elk moment de organisator, Selab, op de hoogte brengen van de wens 
om activiteit aan te vragen. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester L. Aerts. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts zegt dat er verwezen wordt nar de activiteitenlijst van VDAB.  Nu wordt 
gevraagd om 4 bijkomende activiteiten toe te voegen. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1  
De gemeenteraad keurt de uitbreiding van de activiteitenlijst goed met volgende uitbreiding : 
1. Ondersteuning bij buitenschoolse kinderopvang voor een niet-commerciële vereniging. 
2. Occasioneel onderhoud van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw voor een niet-
commerciële vereniging. 
3. Poetsen/onderhoud lokalen voor een niet-commerciële vereniging 
4. Administratieve ondersteuning bij privé-gebruikers. 
  
Artikel 2  
De gemeente maakt de beslissing elektronisch over aan wijkwerken@vdab.be met MELDING AFWIJKING 
OP DE ACTIVITEITENLIJST. 
 
Artikel 3  
Goedkeuring om de beslissing en aanvraag voor uitbreiding van activiteiten vanaf januari 2018 te delegeren 
aan de wijk-werkenorganisator Selab. 
 

8. Aanvullend reglement - Brecht-centrum - gewichts beperking 5 ton 

Juridisch kader 
Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 - artikel 119 en 135 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 - artikel 42 
Wet betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; 
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer 
en van het gebruik van de openbare weg; 
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijkomende 
plaatsingsvoorwaarden voor de verkeerstekens worden bepaald; 
Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en 
bekostiging van de verkeerstekens; 
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Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het 
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; 
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; 

Historiek 
In het mobiliteitsplan van Brecht wordt gesteld dat de kern van Brecht niet geschikt is om vrachtverkeer te 
verwerken. 
In de mobiliteitsstudie Noorderkempen wordt de route voor zwaar verkeer geleid via de N153 naar de N115 
over De Ring in de richting van de E19. 
Na de aanleg van fase 2 van De Ring werd in de Hofstraat en de Veldstraat vanaf de Ringlaan tot de 
Hofstraat een gewichtsbeperking ingevoerd van max. 3,5 ton. 
In maart 2017 werd de laatste fase van De Ring gerealiseerd en nam dit nieuwe wegsegment de taak over 
van de N115 tussen De Ring en de N133. 
Vanaf 6 september 2017 werd door middel van een tijdelijk politiereglement een toegangsverbod voor 
bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 5 ton ingevoerd in de 
dorpskern van Brecht. 

Motivatie 
Het weggedeelte N115 vanaf de Gasthuisstraat tot aan De Ring zal overgedragen worden aan de gemeente 
Brecht en het vrachtverkeer werd vanaf de openstelling van De Ring uit de dorpskern geweerd zodat de 
dorpskern veiliger wordt voor de zwakke weggebruiker. 
Bij wijze van proefopstelling werd een tijdelijk politiereglement uitgevaardigd om aan de maximum van 
situaties tegemoet te komen en dit gedurende enkele maanden te testen waarna op het eind van de 
proefperiode de maatregel geëvalueerd wordt. 
De maatregel werd gunstig geëvalueerd door de verkeersraad van Brecht op datum van 7 december 2017. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door schepen Luc Torfs. 
Nadat de 3° en laatste fase van de Ringweg rond Brecht werd voltooid, werd bij wijze van proefopstelling 
een tijdelijk politiereglement uitgevaardigd.  Deze maatregel heeft tot doel om het zwaar verkeer uit het 
centrum van Brecht te weren waardoor het centrum veiliger en aangenamer wordt.  Het zwaar verkeer heeft 
nu een alternatief via de Ringweg.  De maatregel bestaat uit een toegangsverbod voor bestuurders van 
voertuigen waarvan de massa in beladen toestand meer dan 5 ton bedraagt.  Om dit af te dwingen wordt 
een zone afgebakend waar een tonnagebeperking van maximum 5 ton wordt ingevoerd. 
Deze zone strekt zich uit tussen de kruispunten Veldstraat-Ringlaan, Borghthoevestraat-Ringlaan, 
Gasthuisstraat-Bethovenstraat, Hendrik Schoofsstraat-Vaartstraat, Schoolstraat-Vaartstraat en 
Lessiusstraat-De Ring; telkens zijn de kruispunten niet inbegrepen. 
Om de reglementering aan de weggebruiker ter kennis te brengen, worden de verbodsborden C21, C31a en 
C31b met de nodige onderborden “+5 ton” en de vermelding “uitgezonderd laden en lossen of 
vergunninghouders” geplaatst.  Het verbod geldt dus niet voor autobussen en bussen van De Lijn.  En 
ondertussen zijn alle gemeentelijke voertuigen van een vergunning voorzien en werd er al 1 vergunning 
afgeleverd aan een privépersoon. 
Het tijdelijk politiereglement werd gunstig geëvalueerd, ook door de Brechtse verkeersraad.  Aan de 
gemeenteraad wordt nu gevraagd om dit aanvullend reglement op het wegverkeer te bestendigen en goed 
te keuren. 
Raadslid J. Slegers vraagt hoelang de vergunning geldig is en welke kosten er zijn en welke criteria er 
gelden voor de vergunning. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts antwoordt dat het de bedoeling is dat de vergunning wordt afgeleverd in 
functie van de noden van de aanvrager.  Daarnaast willen wij dat de vrachtwagenparking spoedig in gebruik 
wordt genomen.  Het is niet de bedoeling van de geparkeerde vrachtwagens in de dorpskern blijven.  Er 
wordt geen vergoeding gevraagd. Er is ook geen retributiereglement. 
Raadslid E. Peeters vraagt nog naar de communicatie voor het aanvragen van de vergunning en hoe in de 
praktijk laden en lossen verloopt. 
Schepen L. Torfs antwoordt dat de communicatie via de volgende Brechts Nieuws zal gebeuren. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts repliceert dat vrachtwagenbestuurders in de praktijk een leveringsbewijs of 
een vrachtbrief bijhebben die zij kunnen voorleggen. Nu is er nog niet geverbaliseerd.  Eerst is een goede 
communicatie nodig. 
Raadslid J. Slegers stelt dat het misschien gepast is om eerst een waarschuwing te geven. Burgemeester L. 
Aerts repliceert dat dit moeilijk is want een waarschuwing wordt nergens geregistreerd. Raadslid J. Slegers 
vraagt waarom dit zo is? Burgemeester L. Aerts stelt dat dit zo is. 

Stemming:  
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
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Besluit 

 
Artikel 1  
Een toegangsverbod voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 5 
ton wordt ingevoerd in de dorpskern van Brecht en wordt als volgt afgebakend : 
- Veldstraat komende van het rondpunt juist voorbij het kruispunt met de Ringlaan. 
- Lessiusstraat komende van Sint-Lenaarts juist voorbij het kruispunt met De Ring 
- Borghthoevestraat tegen het kruispunt met de Ringlaan 
- Gasthuisstraat komende van Sint-Job-in-'t-Goor juist voorbij het kruispunt met de N133 
- H. Schoofsstraat tegen het kruispunt met de Vaartstraat (N133) 
- Schoolstraat tegen het kruispunt met de Vaartstraat (N133)    
                                              
Artikel 2  
De tonnagebeperking wordt op de plaatsen zoals in artikel 1 vermeld, ter kennis gebracht van de 
weggebruikers door het plaatsen van de verkeersborden C21 '5 ton' (verboden toegang voor bestuurders 
van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan 5 ton) met onderbord "uitgezonderd 
laden en lossen of vergunninghouders". 
 
Artikel 3  
De volgende verkeerstekens worden geplaatst op de plaats waar een wegomlegging mogelijk is: 
- C21 "60m": Veldstraat tussen rondpunt en Ringlaan. 
- C31a (verbod links afslaan) met onderbord "+5 ton" + onderbord "uitgezonderd laden en lossen of 
vergunninghouders" op volgende plaatsen: 

• Vaartstraat thv Hendrik Schoofsstraat komende van E19 richting Malle juist voor kruispunt 
• Vaartstraat thv Schoolstraat komende van E19 richting Malle juist voor kruispunt 
• Ringlaan thv Borghthoevestraat komende van de Veldstraat in de richting van de Bethovenstraat 

juist voor het kruispunt. 
- C31b (verbod rechts afslaan) met onderbord "+5 ton" + onderbord "uitgezonderd laden en lossen of 
vergunninghouders" op volgende plaatsen: 

• Vaartstraat thv Schoolstraat komende van Malle richting Brecht juist voor kruispunt 
• Vaartstraat thv Hendrik Schoofsstraat komende van Malle richting Brecht juist voor kruispunt 
• Ringlaan thv Borghthoevestraat komende van Bethovenstraat richting Veldstraat juist voor kruispunt. 
•  

Artikel 4  
Een vergunningskaart kan afgeleverd worden door de burgemeester. 
De gemeentelijke vergunningskaart moet vooraan zichtbaar in het voertuig geplaatst worden. 
 
Artikel 5  
Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de Afdeling Beleid, Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Overheid,  Koning Albert II-laan 
20, bus 2, te 1000 Brussel. 
 

Erediensten 

9. Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Lourdes - Budge twijziging 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 50. 
Gemeentedecreet 15.07.2005 

Historiek 
Tijdens de gemeenteraad van 13 oktober 2016 werd door de gemeenteraad akte genomen van het budget 
2017 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Lourdes. 

Advies 
De kerkraad keurde d.d. 13.10.2017 de budgetwijziging goed. 
Het centraal kerkbestuur gaf een gunstig advies op 16.11.2017. 
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Motivatie 
Er worden investeringen doorgeschoven naar 2018. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts. 

Besluit 

 
Artikel 1  
Akte wordt genomen van de budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Lourdes. 
 

10. Kerkfabriek Sint Willebrordus - Budgetwijziging  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 50. 
Gemeentedecreet 15.07.2005 

Historiek 
Tijdens de gemeenteraad van 13 oktober 2016 werd door de gemeenteraad akte genomen van het budget 
2017 van de kerkfabriek Sint-Willebrordus. 

Advies 
De kerkraad keurde d.d. 20.09.2017 de budgetwijziging goed. 
Het centraal kerkbestuur gaf een gunstig advies op 16 november 2017. 

Motivatie 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelage verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts. 

Besluit 

 
Artikel 1  
Akte wordt genomen van de budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek Sint-Willebrordus. 
 

11. Kerkfabriek Sint Michiel - Budgetwijziging 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 50. 
Gemeentedecreet 15.07.2005 

Historiek 
Tijdens de gemeenteraad van 13 oktober 2016 werd door de gemeenteraad akte genomen van het budget 
2017 van de kerkfabriek Sint Michiel. 

Advies 
De kerkraad keurde d.d. 6 september 2017 de budgetwijziging goed. 
Het centraal kerkbestuur gaf een gunstig advies op 16.11.2017. 

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

Besluit 

 
Artikel 1  
Akte wordt genomen van de budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek Sint Michiel. 
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12. Kerkfabriek H. Man Job - Budgetwijziging 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 50. 
Gemeentedecreet 15.07.2005 

Historiek 
Tijdens de gemeenteraad van 13 oktober 2016 werd door de gemeenteraad akte genomen van het budget 
2017 van de kerkfabriek H. Man Job. 

Advies 
De kerkraad keurde d.d. 21.09.2017 de budgetwijziging goed. 
Het centraal kerkbestuur gaf een gunstig advies op 16.11.2017. 

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

Besluit 

 
Artikel 1  
Akte wordt genomen van de budgetwijziging 2017 van de kerkfabriek H. Man Job. 
 

 
Annemie Marnef Luc Aerts
Secretaris Burgemeester - Voorzitter
 


