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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 
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OPENBAAR 

Verslag - Dagorde 

1. Verslag voorgaande zitting d.d. 8 februari 2018 

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. 8 februari 2018 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. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts heet iedereen welkom. 
Schepen P. Schrijvers en raadslid B. Van De Mierop zijn verontschuldigd voor de zitting van de 
gemeenteraad. 
OCMW-voorzitter A. Van Dyck is verontschuldigd voor de zitting van de gemeenteraad. 
Burgemeester-Voorzitter L. Aerts geeft toelating aan raadslid P. Van Assche om te filmen. 
Naar aanleiding van het overlijden van raadslid B. Bellens, spreekt burgemeester-voorzitter L. Aerts de 
gemeenteraad toe. Op donderdag 5 april ll. overleed te Antwerpen op 66-jarige leeftijd gemeenteraadslid 
Bruno Bellens en ik houd eraan om zijn nagedachtenis in deze openbare zitting voor een rechtstaande raad 
in herinnering te brengen. Het was gepast om tijdens deze gemeenteraadszitting als eerbetoon aan Bruno 
zijn naambordje bij zijn lege stoel te behouden. Na bijna 18 jaar lidmaatschap van deze raad is het voor mij 
de eerste maal dat wij geconfronteerd worden met het overlijden van een zetelend gemeenteraadslid.Bruno 
leidde de N-VA Brecht in 2012 naar een grote overwinning en hijzelf werd verkozen tot gemeenteraadslid. Bij 
het begin van deze legislatuur werd hij als gemeenteraadslid door deze raad ook afgevaardigd naar de 
politieraad. Daarnaast was hij vanuit deze gemeenteraad namens N-VA ook gemeentelijk vertegenwoordiger 
in de PWA en later in de Vzw Brecht Werkt. Bruno vulde zijn mandaat in met veel passie en toewijding.Hij 
was in deze raad misschien niet de man van de grote woorden, maar men mag hem rangschikken bij de 
“stille werkers”: Bruno was immers iemand die zijn opdracht van de kiezer in al zijn aspecten wilde vervullen. 
De laatste tijd zagen we de gezondheidstoestand van Bruno achteruit gaan. Zo moest hij voor de 
gemeenteraadszitting van februari verstek laten gaan, maar op de zitting van maart was hij terug op post. 
Plichtsbesef bleef hem kenmerken. Zijn overlijden kwam voor velen, ook voor mij, als een verrassing. Het 
gemeentebestuur condoleerde ondertussen zijn echtgenote, mevrouw Sylvia De Smedt, en de familie. Nu de 
burgemeester op het ogenblik van de afscheidsplechtigheid van Bruno een burgerlijk huwelijk dien te 
voltrekken, zal ik niet op deze plechtigheid aanwezig kunnen zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat vele 
gemeenteraadsleden dat wel zullen zijn. Er wordt voorgesteld om om enkele momenten stilte in acht te 
nemen ter nagedachtenis van gemeenteraadslid Bruno Bellens. 
In verband met het verslag van voorgaande zitting van 8 februari 2018 wordt tijdens de gemeenteraad een 
gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts. 
Raadslid P. Van Assche merkt op dat indien 2 maanden wachten voor het verslag te lang is hij graag 
verwijst naar het verslag van Vlaams Belang op internet. 

 

Zitting van de Gemeenteraad  donderdag 12 april 2018 
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Stemming: 
Met 15 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Walter Van Puymbroeck, Luc Torfs, Jos 
Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Maria Vochten, Joziena Slegers, Martine Bresseleers, Karen 
Van Looveren, Mieke Michiels, Els De Groof, Leen Smouts), 3 stemmen tegen (Christel Van Akeleyen, 
Patrick Van Assche, Karina de Hoog), 8 onthoudingen (Eline Peeters, Sven Deckers, Rudi Matthé, Ben Van 
Riel, Sven Vandeneijnde, Tatiana Vandekeere, Dennis De bruyn, Johan Bellens) 

Besluit 

 
Artikel 1 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 8 februari 2018 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage 
van de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 
 

2. Verslag voorgaande zitting d.d. 8 maart 2018 

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. 8 februari 2018 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. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts vraagt om een tekstuele verbetering van agendapunt 6.  Dit moet zijn 
'Kennisname - Aanstelling van rechtswege van Algemeen directeur'. 

Stemming: 
Met 16 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Walter Van Puymbroeck, 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. 8 februari 2018 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage 
van de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 
 

3. Dagorde OCMW-raad d.d. 20 maart 2018 - kennisgeving 

Juridisch kader 
Het decreet van 29.06.2012 tot wijziging van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie 
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn - Artikel 9 

Historiek 
Agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van d.d. 20 maart 2018: 
  
Agendapunten van de openbare zitting: 
Verslag-Briefwisseling 

1. Goedkeuring van het verslag van de openbare vergadering van 20.2.2018 
2. Kennisname van de verslagen van het vast bureau van 13.2.2018 en 2.2.2018 
3. Kennisname inkomende briefwisseling 
4. Kennisname jaarverslag schuldbemiddeling 
5. Aanpassing beslissing dagelijks bestuur 

  

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

 
Artikel 1 
Kennis wordt genomen van de agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van d.d. d.d. 20 maart 
2018. 
 

Grondgebiedszaken 

4. Grondafstand Kocksteepad 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdoelstelling 6  Het gemeentebestuur maakt aangenaam wonen mogelijk voor elke Brechtenaar in een 
groene leefomgeving 
Actieplan: Brecht voert een eerlijk en efficiënt vergunningenbeleid 

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; 

Motivatie 
Johan De Bruyn namens RENO-ART INVEST, wonende te Beukenlei 22  bus 1 te 2960 Brecht, heeft een 
vergunning bekomen voor het realiseren van een inbreidingsproject van 33 appartementen en slopen van 
een woning in Leopoldstraat 17, Lessiusstraat 9, Lessiusstraat 15, Lessiusstraat 21, Lessiusstraat 
21gelijkvl., Lessiusstraat 21-23, Lessiusstraat 21A, Lessiusstraat zn, Lessiusstraat 9/19 -Schoolplein 6/12, 
Lessiusstraat-Schoolplein zn, Schoolplein 14 en Schoolplein ZN te Brecht, kadasternummer (afd. 3) sectie D 
450 Z, (afd. 3) sectie D 450 W, (afd. 3) sectie D 457 W, (afd. 3) sectie D 459 S, (afd. 3) sectie D 459 T, (afd. 
3) sectie D 461 Z, (afd. 3) sectie D 461 A2, (afd. 3) sectie D 461 B2, (afd. 3) sectie D 461 C2, (afd. 3) sectie 
D 461 W, (afd. 3) sectie D 461 Y, (afd. 3) sectie D 461 X en (afd. 3) sectie D 463 W. 
Rechts van de woning, gelegen Lessiusstraat 9 wordt er een strook met een oppervlakte van 132,36m² 
afgestaan om een trage wegverbinding te realiseren tussen de Lessiusstraat en de parking in de 
Schoolstraat. Het is voorzien dat deze oppervlakte kosteloos en zonder kosten overgedragen wordt aan de 
gemeente. 
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. 
Het betreft een trage verbinding tussen de parking aan het oud gemeentehuis en de Lessiusstraat.  Dit is 
welkom. Het gaat over 132,36 m².  In een latere fase zal de ontwikkelaar, in overleg met de gemeente, dit 
pad aanleggen nadat de bouwwerf is afgewerkt. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan de grondafstand van de zone gelegen 'Kocksteepad' met een oppervlakte 
van 132,36m² - kosteloos en zonder kosten - van de zones gelegen in de  zone voor openbare wegenis, 
zoals aangeduid op het plan gevoegd bij de aanvraag van landmeter Bart Palmers, Starrenhoflaan 44/19 te 
2950 Kapellen betreffende een nieuwe trage wegverbinding gelegen tussen de Lessiusstraat - Schoolplein, 
Brecht, kadastraal gekend als sectie 461/w/deel, 461/X/deel, 461/z/deel. 
De akte van grondafstand dient binnen de 2 maanden na de goedkeuring door de gemeenteraad verleden te 
zijn. 
 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de dienst grondgebiedszaken en aan Johan De Bruyn 
namens RENO-ART INVEST. 
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Interne Zaken 

5. Ondersteuningsnetwerk - GBS Brecht 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42, 43 en 57. 
Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 172quinquies, §3, vijfde lid. 
Besluit CBS 19 juni 2017. 
Besluit CBS 26 februari 2018. 

Advies 
Gunstig advies van de schoolraad voor de overstap naar het openbare ondersteuningsnetwerk. 

Motivatie 
Het gesubsidieerd officieel onderwijs en het GO!-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap dienen tegen 1 
januari 2018 sluitende afspraken te maken over de vorming van openbare ondersteuningsnetwerken die 
voor de officiële scholen instaan voor de ondersteuning en begeleiding van kinderen met specifieke 
onderwijsbehoeften. 
  
Deze beslissing wordt opgelegd door de decreetgever en moet verplicht worden genomen. 
  
De schoolbesturen van de scholen buitengewoon basis en buitengewoon secundair onderwijs hebben in 
eerste instantie de openbare ondersteuningsnetwerken gevormd. 
  
Het schoolbestuur van de scholen gewoon basis en secundair onderwijs moet aansluiten bij een aldus 
gevormd openbaar ondersteuningsnetwerk binnen een logisch regionaal gebied. 
  
Tegen 1 maart 2018 dienden alle officiële scholen zich aan te sluiten bij een netwerk van het gesubsidieerd 
officieel onderwijs en het Go! 
  
Het college van Burgemeester en Schepenen moest om die redenen en in het kader van de continuïteit van 
de dienst voorlopig beslissen op 26 februari 2018 om aan te sluiten bij het openbaar 
ondersteuningsnetwerk  Antwerpen. 
  
Een passende toelichting wordt verstrekt door schepen W. Van Puymbroeck. Het gemeentelijk onderwijs van 
de Vlaamse Gemeenschap dient tegen 1 januari 2018 sluitende afspraken te maken over de vorming van 
openbare ondersteuningswerken, die voor de officiële scholen instaan voor de ondersteuning en begeleiding 
van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Deze beslissing wordt opgelegd door de decreetgever en 
moet verplicht worden genomen. De schoolbesturen van de scholen buitengewoon basis en buitengewoon 
secundair onderwijs hebben in eerste instantie de openbare ondersteuningsnetwerken gevormd. De 
gemeenteraad bekrachtigt het besluit van het schoolbestuur van de gemeentelijke basisschool Brecht om 
met haar scholen gewoon basis onderwijs aan te sluiten bij het openbaar ondersteuningsnetwerk 
Antwerpen. Er is een gunstig advies van de schoolraad. 
Tijdens de gemeenteraad komen raadsleden J. Slegers en E. Peeters tussen. 
Op verzoek van raadslid L. Nicolaï zal in artikel 1 'schoolbestuur' vervangen worden door 'college van 
burgemeester en schepenen'. 

Stemming: 
Met 25 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Walter Van Puymbroeck, Luc Torfs, Jos 
Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Maria Vochten, 
Joziena Slegers, 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), 1 onthouding (Martine Bresseleers) 

Besluit 

 
Artikel 1 
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van het college van burgemeester en schepenen van de 
gemeentelijke basisschool Brecht om met haar scholen gewoon basisonderwijs aan te sluiten bij het 
openbaar ondersteuningsnetwerk Antwerpen. 
 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de schooldirectie en OVSG. 
 



5 

6. Beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW voor Archief, ICT en communicatie 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdomein: 1 Algemeen Bestuur 
Beleidsdoelstelling: We gaan voluit voor BRECHT, een gemeentebestuur waar alle personeelsleden zich 
inzetten om voortdurend de efficiëntie van de dienstverlening te verhogen 

Juridisch kader 
Artikel 271 van het gemeentedecreet 
Artikel 271 van het OCMW decreet 

Historiek 
Sinds 15 november 2015 beschikt de gemeente en het OCMW van Brecht over één algemeen directeur voor 
de beide organisaties.  Dit was tevens het startschot van de samenwerking van gemeente en OCMW.  In de 
voorbije periode groeiden de contacten tussen beide organisaties. 
Het OCMW heeft bepaalde ondersteunende functies niet in haar kader die bij de gemeente wel aanwezig 
zijn.  We spreken dan over ICT, Archief en communicatie. 
Om de dienstverlening van deze ondersteunende diensten naar het OCMW toe een kader te bieden werd 
een beheersovereenkomst opgemaakt. 

Motivatie 
De wetgeving voorziet in het afsluiten van een beheersovereenkomst tussen beide organisaties om 
samenwerking mogelijk te maken en hier duidelijke afspraken voor te maken. 
Er wordt voorgesteld om volgende beheersovereenkomst ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te 
leggen. 
  
Beheersovereenkomst Archief, ICT en Communicatie in het kader van de integratie gemeente en 
OCMW Brecht 
Artikel 1 
Gemeente en OCMW van Brecht komen overeen dat het OCMW vanaf 1 mei 2018 en voor onbepaalde duur 
beroep kan doen op de diensten van de gemeente voor archief, ICT en communicatie. 
Artikel 2 
De gemeente blijft de juridische werkgever van de medewerkers tewerkgesteld door de gemeente binnen 
deze diensten.  De rechtspositieregeling, arbeidsreglement, deontologische code en andere instructies voor 
het gemeentepersoneel blijven van toepassing op deze medewerkers ook tijdens de dienstverlening naar het 
OCMW toe. 
Artikel 3 
De functionele en inhoudelijke aansturing, met inbegrip van de evaluatiecyclus, van deze medewerkers blijft 
bevoegdheid van het afdelingshoofd interne zaken van de gemeente Brecht. 
De taakinvulling en inzet zal in onderling overleg bepaald worden door de algemeen directeur, aangesteld 
voor beide organisaties op basis van een beheersovereenkomst dd. 8 januari 2015, het afdelingshoofd 
Interne Zaken van de gemeente waarbij rekening wordt gehouden met zowel de dienstnoodwendigheden 
voor de gemeente als deze voor het OCMW. 
Artikel 4 
Voor de uitvoering van hun taken die betrekking hebben op de werking van het OCMW en welke vooraf 
werden bepaald zoals hierboven omschreven kunnen de medewerkers beroep doen op de infrastructuur van 
het OCMW en de medewerking van de personeelsleden van het OCMW.  
Artikel 5 
De verloning van de medewerkers blijft ten laste van de gemeente. 
Artikel 6 
Partijen hebben het recht om de overeenkomst te beëindigen via aangetekend schrijven en met 
inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden.  De termijn vangt aan op de eerste van de maand 
volgend op de maand waarin het aangetekend schrijven werd ontvangen.  Het aangetekend schrijven wordt 
geacht te zijn ontvangen de derde werkdag na de datum van verzending. 
  
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts. 
Raadslid J. Slegers komt tussen tijdens de gemeenteraad. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt de beheersovereenkomst voor Archief, ICT en communicatie goed. 
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Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het OCMW en de afdeling Interne Zaken 
 

7. Retributiereglement op de plaatsing van nieuwe richtingsborden 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdomein: Algemeen Bestuur 
Beleidsdoelstelling: We gaan voluit voor BRECHT, een gemeentebestuur waar alle personeelsleden zich 
inzetten om voortdurend de efficiëntie van de dienstverlening te verhogen. 
Actieplan: Overig beleid algemeen bestuur 
Actie: Technische kosten en opbrengsten 
Budgetcode: 2018/7001006/1/0119 (opbrengsten verkopen en andere ontvangsten) 

Juridisch kader 
Het gemeentedecreet d.d. 15.07.2005 
Retributiereglement d.d. 10 oktober 2013 op de plaatsing van nieuwe richtingsborden 

Motivatie 
Rekening houdende met de financiële toestand van de gemeente stelt het college van burgemeester en 
schepenen een retributiereglement voor het gebruik van de richtingsborden voor. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts. 
Dit heeft te maken met introductie van de bedrijfstotems om eenvormigheid te bekomen. Om een bijdrage te 
kunnen vragen, moet er een wettelijke basis zijn. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1 
Het retributiereglement op de plaatsing van nieuwe richtingsborden dat d.d. 10 oktober 2013 werd 
goedgekeurd door de gemeenteraad wordt opgeheven en vervangen door onderstaand retributiereglement. 
 
Artikel 2 
Met ingang van 1 juni 2018 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 wordt een 
retributiereglement op de plaatsing van nieuwe bewegwijzeringsborden ingevoerd. 
 
Artikel 3 
De retributie is verschuldigd door de persoon, de vereniging of het bedrijf die een aanvraag tot het plaatsen 
van een bewegwijzeringsbord indient. 
 
Artikel 4 
Deze retributie wordt als volgt vastgesteld: 
Een vergoeding van 75 euro voor de plaatsing, per bewegwijzeringsbord, waartoe 2 palen, 2 beugels en 2 
betonvoeten geleverd worden. 
De gepersonaliseerde totem, met huisnummer, die bij de bedrijven wordt geplaatst, in de vastgelegde kleur 
van de straat, dient bij de gemeente Brecht te worden besteld tegen kostprijs. De plaatsing ervan gebeurt 
eveneens tegen een vergoeding van 75 euro. 
Bij beschadiging of verlies van de geleverde materialen zal de schade teruggevorderd worden van de 
schadeveroorzaker, of bij gebreke hieraan, van de vergunninghouder. 
 
Artikel 5 
Het verschuldigde bedrag zal vooraf worden gefactureerd en voldaan moeten worden, bij gebreke waaraan 
er niet zal overgegaan worden tot de bestelling en/of plaatsing van de borden/totems. Bij gebreke aan 
betaling wordt de inning ervan burgerrechtelijk gevorderd. 
 
Artikel 6 
Onderhavig reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de hogere overheid. 
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8. Lastvoorwaarden weg-en rioleringswerken Poppelaerstraat en Dekheidelaan - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze - 2018/010 

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: Hidrorio wegenwerken Poppelaerstraat 
Budgetcode: 2018/2247000/2/0200   
 

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 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen. 
  
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36. 
  
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
  
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen. 
  

Motivatie 
  
In het kader van de opdracht “Lastvoorwaarden weg-en rioleringswerken Poppelaerstraat en Dekheidelaan” 
werd een bestek met nr. B161012 opgesteld door studieburo Schillebeeckx in samenwerking met Hidrorio. 
 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 481.407,18 incl. btw voor het aandeel van de gemeente 
en excl. btw voor het aandeel van Pidpa. 
 
De werken ten laste van de Pidpa riolering komen op 301.277,50 euro (excl. BTW). 
De werken ten laste van de gemeente komen op 148.867,50 euro, excl BTW of 180.129,68 incl BTW. 
 
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure. 
 
Tijdens het openbaar onderzoek voor de stedenbouwkundige vergunning dat gevoerd werd van 24 januari 
2018 tot en met 22 februari 2018 werden geen bezwaren ingediend. 
 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts verwijst naar de gevoeligheden die in het verleden werden geuit door de 
bewoners.  Nu hebben wij vastgesteld dat er geen bezwaren zijn binnengekomen.  De procedure voor 
aflevering van de omgevingsvergunning is lopende en dient voor 30 april 2018 beslist te worden. 
 
Tijdens de gemeenteraad komt raadslid E. Peeters tussen tijdens de bespreking. 
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Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1 
Het bestek B 161012 en de raming voor de opdracht “Lastvoorwaarden weg-en rioleringswerken 
Poppelaerstraat en Dekheidelaan”, opgesteld door het studiebureau Schillebeeckx worden goedgekeurd. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De 
raming bedraagt € 481.407,18 incl. btw voor het aandeel van de gemeente en excl. btw voor het aandeel 
van Pidpa. 
 
Artikel 2 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 
 
Artikel 3 
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 
 
Artikel 4 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget 2018 op 2018/2247000/2/0200. 
 

9. Lastgevingsovereenkomst Igean - Gemeente Brecht - Herlocalisatie Technische dienst - 
Bedrijventerrein Klein Veerle 

Beleids- en beheerscyclus 
Beleidsdomein: 1 Algemeen Bestuur 
Beleidsdoelstelling: We gaan voluit voor BRECHT, een gemeentebestuur waar alle personeelsleden zich 
inzetten om voortdurend de efficiëntie van de dienstverlening te verhogen. 
Actieplan: We onderhouden en kopen (ons materiaal voor) gebouwen, voertuigen en machines structureel 
aan. 
Actie: Gebouwen 
Budgetcode: 2211000/1/0119 - Nieuwe infrastructuur voor de technische dienst en groendienst - 2019 
(2.000.000 euro) - 2020 (2.000.000 euro) 

Juridisch kader 
De gemeente Brecht is deelnemer van Igean. 

Motivatie 
De gemeente Brecht wenst beroep te doen op de diensten van Igean om de ontwikkeling van het 
bedrijventerrein Klein Veerle mogelijk te maken en voor de realisatie van een nieuw technisch centrum voor 
de gemeente Brecht op de site bedrijventerrein Klein Veerle. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door burgemeester-voorzitter L. Aerts. Hij 
stelt dat er voor Igean gekozen wordt omdat er vastgesteld wordt dat Igean heel wat know how heeft 
opgebouwd, bijvoorbeeld de technische diensten van de stad Mortsel en de technische diensten van Rumst. 
Igean heeft ook bijkomend een burgerlijk ingenieur aangeworven. 
Ten tweede ontlast dit onze technische diensten.  De raad ondertekent geen blanco cheque.  Wij moeten 
ons houden aan het budget uit het meerjarenplan.  Van zodra Igean een lastenboek en plannen klaar heeft, 
willen wij hier ook mee naar de raad komen. 
Raadslid S. Deckers wilt benadrukken dat deze verhuis naar terrein Coertjens een goede beslissing is.  Hij 
stelt wel dat N-VA enkele bezorgdheden en vragen heeft.  Op zich is het niet dat het geen goed idee is, 
maar vragen wij vragen ons af of er al voldoende aandacht wordt gegeven voor verkeersveiligheid aan de 
school en wat is de mening van de omwonenden.  Legt deze investering geen hypotheek op toekomstige 
investeringen zoals Goorhof of WZC? 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts repliceert dat de verkeersveiligheid door de partijen (administratie, college 
van burgemeester en schepenen en school) zeer goed wordt meegenomen in dit dossier.  Er worden 
ongetwijfeld stappen gezet om de schoolomgeving maximaal veilig te maken.  Dat is onze plicht voor elke 
school in onze gemeente. Dit wordt verder uitgewerkt. In de Eyndovensteenweg moet er ook nog riolering 
aangelegd worden.  Het zou goed zijn als dit in synergie kan met de infrastructurele werken.  Er is contact 
geweest met minister Schauvliege, die adviseerde om dit bijkomend te motiveren.  Zo kan het opgenomen 
worden in de kwartaalrapportering.  Dit heeft nu prioriteit. Er wordt nog vuil water geloosd en VMM wil dit 
snel oplossen. Wij mogen niet vergeten dat de gemeente recent ook andere toezeggingen kreeg. 
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Het is zeker onze bedoeling om de omwonenden te betrekken en in gesprek te gaan.  Dit gebeurde ook bij 
de vernieuwing van de milieuvergunning van de technische dienst.  Er zullen maximaal een aantal 
maatregelen getroffen worden om hinder te beperken. 
Uit onze meerjarenplanning blijkt het financieel mogelijk is. Voor het Goorhof beseft iedereen dat wij quasi 
zeker naar een nieuw Goorhof moeten gaan.  Grote investeringen dringen zich op.  Het is nodig dat wij in 
Sint-Job-in-'t-Goor degelijke infrastructuur nodig hebben voor de gebruikers.  Deze oefening wordt gemaakt 
bij de eerstvolgende herziening van het meerjarenplan zodat nieuwe verkozenen er onmiddellijk mee aan de 
slag kunnen.  Heel wat mensen beseffen dat wij na het einde van volgende legislatuur een eerste 
steenlegging moeten hebben voor een WZC.  Financieel zullen wij hiervoor goed moeten rekenen.  Eigenlijk 
is er binnen het OCMW nog een verborgen actief in de vorm van gronden.  Een verkoop zou al 4 miljoen 
kunnen opbrengen, wat invloed heeft op de leningslast. 
Raadslid J. Slegers vraagt of er op dit ogenblik al een plan opgemaakt wordt voor het WZC. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts antwoordt dat dit op dit moment nog niet het geval is. 
Het OCMW heeft al ongeveer 10 jaar een intense samenwerking met VZW Compostela.  Daar is veel 
expertise in huis.  Wij hebben al herhaalde malen contact gehad met verantwoordelijken.  De Vlaamse 
Overheid subsidieert de bouw van het WZC niet, maar financiering loopt via de persoonsvolgende 
budgetten. 
Raadslid J. Slegers vraagt of hiermee financieel toch al rekening dient mee gehouden te worden? 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts zegt dat het OCMW dit moet voorzien.  Pas vanaf 2024 of 2025 moeten wij 
dit inschrijven, maar zover reikt ons meerjarenplan nog niet.  Hoeveel  kamers heb je nodig?  Hoeveel 
bedraagt de dagprijs? 
Schepen D. De Veuster meldt dat voor het Goorhof in het RUP de mogelijkeid is voorzien als ruimte voor 
openbaar nut, maar gronden zijn nog niet verworven. Er worden nu nog aanpassingen gedaan aan sanitair 
op initiatief van de uitbater. 

Stemming: 
Met 19 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, 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, Leen Smouts), 7 onthoudingen (Eline Peeters, Sven Deckers, Rudi Matthé, Ben Van 
Riel, Sven Vandeneijnde, Dennis De bruyn, Johan Bellens) 

Besluit 

 
Artikel 1 
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de lastgevingsovereenkomst tussen de gemeente Brecht en 
Igean Dienstverlening voor 'Bedrijventerrein Klein Veerle'. 
 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Igean. 
 

Erediensten 

10. Kerkfabriek H. Man Job - Jaarrekening 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 

Juridisch kader 
Gemeentedecreet 15.07.2005 
Decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten - artikel 55 

Historiek 
De jaarrekening 2017 van de kerkfabriek H. Man Job werd goedgekeurd door de kerkraad H. Man Job d.d. 
21 februari 2018 met een exploitatieoverschot van € 7 452,84 en een overschot op de investeringsrekening 
van € 18,96. 

Motivatie 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt door de burgemeester-voorzitter L. Aerts. 
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Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1 
De gemeenteraad geeft een gunstig advies over de jaarrekening 2017 van de kerkraad H. Man Job. 
 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad H. Man Job. 
 

11. Kerkfabriek Sint-Leonardus - Jaarrekening 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 

Juridisch kader 
Gemeentedecreet 15.07.2005 
Decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten - artikel 55 

Historiek 
De jaarrekening 2017 van de kerkfabriek Sint-Leonardus werd goedgekeurd door de kerkraad Sint-
Leonardus d.d. 12 februari 2018 met een exploitatieoverschot van € 9 183,94 en een overschot op de 
investeringsrekening van € 63 776,67. 

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

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1 
De gemeenteraad geeft een gunstig advies over de jaarrekening 2017 van de kerkraad Sint-Leonardus. 
 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Leonardus. 
 

12. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes - Jaarrekening 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 

Juridisch kader 
Gemeentedecreet 15.07.2005 
Decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten - artikel 55 

Historiek 
De jaarrekening 2017 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes werd goedgekeurd door de 
kerkraad Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes d.d. 22 februari 2017 met een exploitatieoverschot van € 653,74 
en een overschot op de investeringsrekening van € 0,01. 

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

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
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Besluit 

 
Artikel 1 
De gemeenteraad geeft een gunstig advies over de jaarrekening 2017 van de kerkraad Onze-Lieve-Vrouw 
van Lourdes. 
 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. 
 

13. Kerkfabriek Sint-Willibrordus - Jaarrekening 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 

Juridisch kader 
Gemeentedecreet 15.07.2005 
Decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten - artikel 55 

Historiek 
De jaarrekening 2017 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus werd goedgekeurd door de kerkraad Sint-
Willibrordus d.d. 22 januari 2018 met een exploitatieoverschot van € 20 687,85 en een overschot op de 
investeringsrekening van € 2 752,48. 

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

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1 
De gemeenteraad geeft een gunstig advies over de jaarrekening 2017 van de kerkraad Sint-Willibrordus. 
 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Willibrordus. 
 

14. Kerkfabriek Sint-Michiel - Jaarrekening 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 

Juridisch kader 
Gemeentedecreet 15.07.2005 
Decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten - artikel 55 

Historiek 
De jaarrekening 2017 van de kerkfabriek Sint-Michiel werd goedgekeurd door de kerkraad Sint-Michiel d.d. 5 
februari 2018 met een exploitatieoverschot van € 41 321,81 en een tekort op de investeringsrekening van € - 
4 646,40. 

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

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
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Besluit 

 
Artikel 1 
De gemeenteraad geeft een gunstig advies over de jaarrekening 2017 van de kerkraad Sint-Michiel. 
 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Michiel. 
 

Aanvullende agenda 

15. Voorstel LED-Knipperlichten aan zebrapaden/oversteekplaatsen - P. Van Assche 

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

Motivatie 
Door raadslid P. Van Assche wordt een voorstel aan de agenda van de gemeenteraad toegevoegd namelijk 
'LED-knipperlichten aan zebrapaden/oversteekplaatsen'. 
Voorstel: We maken een investeringsplan op om -in de loop der jaren- zebrapaden en oversteekplaatsen 
(eventueel bijkomend) uit te rusten met knipperende LED-grondverlichting om de aandacht van het 
gemotoriseerd verkeer op te wekken bij het oversteken van voetgangers. 
Motivatie: Zebrapaden/oversteekplaatsen worden nu -in voorkomend geval- verlicht door reguliere 
straatverlichting en/of door specifieke hoogteverlichting die boven de oversteekplaats is aangebracht. Dit is 
geen slechte oplossing maar er bestaat béter. De actuele verlichting is statisch en maakt geen verschil of er 
nu ‘overstekers’ zijn of niet. Daardoor wordt de aandacht van het gemotoriseerd verkeer visueel niet 
gestimuleerd. 
LED-grondlichten die knipperend oplichten op het moment dat voetgangers gaan oversteken creëren een 
opvallend visueel effect dat de aandacht van het gemotoriseerd verkeer opwekt. 
Er bestaan verschillende systemen. Dit voorstel beoogt niet een keuze te maken. 
De detectie van een voetganger kan via Ir, thermisch of via videocamera. 
Dergelijke systemen verhogen de verkeersveiligheid door technologie ipv door repressief optreden en 
worden derhalve makkelijker geaccepteerd door verkeersdeelnemers. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting gegeven door schepen L. Torfs 
Zoals u misschien hebt gelezen in het verslag van het college van 25 september 2017 werd er beslist om 
een proefproject op te starten om LED-verlichting aan oversteekplaatsen aan te brengen.  Hiervoor werd 
onder meer verwezen naar het proefproject in de Vrijheid te Hoogstraten.  Er zou contact worden 
opgenomen met de technische dienst van de stad Hoogstraten om te bekijken hoe dit technisch gerealiseerd 
wordt en wat de kostprijs is. 
Een dubbele LED-grondspot kost 64,95€ en per oversteekplaats zijn er 6 nodig. 
Ondertussen werden er enkele sets bij wijze van proef aangekocht.  Deze werden nog niet geplaatst met het 
slechte weer als reden.  Deze week zouden ze in principe geplaatst worden maar blijkt dat men de 
verkeerde geleverd heeft: LED-verlichting gericht naar één kant i.p.v. gericht naar de beide 
rijrichtingen.  Zonder verdere onvoorziene omstandigheden worden ze volgende week geplaatst.  Volgende 
proeflocaties werden hiervoor aangeduid: de oversteekplaats aan de Kerkstraat ter hoogte van Raeventuyn, 
de oversteek aan de Ringlaan ter hoogte van het kruispunt met de Ambachtslaan en het zebrapad in de 
Brugstraat ter hoogte van de school De Brug. 
Voorlopig kunnen deze enkel op gemeentewegen geplaatst worden aangezien het Agentschap Wegen en 
Verkeer nog geen goedkeuring verleende om LED-verlichting te plaatsen op zebrapaden aan 
gewestwegen.  In Hoogstraten zijn deze dus geplaatst zonder goedkeuring van AWV en bv. ook de stad 
Diksmuide krijgt voorlopig nog geen goedkeuring om deze op hun gewestwegen aan te brengen. 
Aangezien het proefproject nog van start moet gaan en we de evaluatie hiervan afwachten, beschouwen we 
het voorstel zonder voorwerp.  Het zou ook wat voorbarig zijn om nu al te beslissen om hiervoor een 
investeringsplan op te maken. 
Raadslid J. Slegers vindt dat onze zebrapaden ook geschilderd kunnen worden met kristalverf.  Mogelijks is 
de investering lager.  Zij vraagt of dit ook kan bekeken worden ? 
Raadslid M. Bresseleers vindt persoonlijk de proef niet goed omdat men op deze plaatsen vooral overdag 
hier oversteekt. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts zegt dat er getracht is om voor elke deelgemeente een plaats te vinden. 
Raadslid R. Matthé vindt het nodig om misschien deze LED-verlichting te plaatsen aan de oversteek van De 
Stekelbees. 
Raadslid K. De Hoog dacht dat deze verlichting ook overdag werkte. 
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Raadslid P. Van Assche gaat akkoord om over dit punt niet te stemmen. 

Besluit 

 
Artikel 1 
De gemeenteraad stemt niet over het voorstel LED-Knipperlichten aan zebrapaden/oversteekplaatsen, 
aangezien het proefproject nog van start moet gaan en de evaluatie hiervan dient afgewacht te worden. 

16. Voorstel Bus-en vrachtwagencharter - E. Peeters 

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

Motivatie 
Door raadslid E. Peeters wordt een voorstel toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad namelijk 
'Voorstel Bus-en vrachtwagencharter'. 
Motivatie 
De laatste tijd horen we steeds meer klachten over sluipverkeer van vrachtwagens en autobussen in de 
woonwijken, alsook over geparkeerde bussen en vrachtwagens met verkeers- en geluidshinder tot gevolg. 
We zien dat er in onze dorpskernen geregeld bussen en vrachtwagens geparkeerd en gestationeerd staan. 
Deze staan in de woonstraten, soms zelf voor opritten, rijden de bermen kapot en dergelijke. Dit is zeer 
storend voor de buurtbewoners. Als zij dit aankaarten bij de gemeente en bij de politie krijgen ze jammer 
genoeg weinig gehoor. We begrijpen dat er geen pasklare oplossing voorhanden is, vaak staan de bussen 
en vrachtwagens immers niet fout geparkeerd. Maar we willen toch oproepen om als gemeente – en als 
politie – de verantwoordelijkheid op te nemen om de leefbaarheid in de wijken en straten te waarborgen. 
Voorstel 
Daarom vragen we om overleg te plegen met busmaatschappijen en de transportsector en te onderhandelen 
over een bus- en vrachtwagencharter, waarin volgende krachtlijnen staan: 
-       Bussen en vrachtwagens worden doorgestuurd naar de aanwezige parkings in de buurt, bijvoorbeeld 
P+R, (toekomstige) vrachtwagenparking…; 
-       De gemeente voorziet daarvoor voldoende parkeergeleiding die bussen en vrachtwagens naar de 
voorziene parkings leidt; 
-       Vrachtwagens en bussen gebruiken zoveel mogelijk de grote verkeersassen in plaats van de 
woonstraten; 
-       De politie en de gemeente informeren en sensibiliseren de bus- en vrachtwagenchauffeurs over dit 
charter en over de gewenste parkeermogelijkheden; 
-       De gemeente treedt ook in overleg met de ondernemers en bouwfirma’s die bussen en vrachtwagens 
aanbrengen om samen met hen naar gepaste oplossingen te zoeken, waarbij wordt getracht maximaal op 
eigen terrein te parkeren en te laden en lossen; 
-       Waar bussen en vrachtwagens effectief fout stilstaan en/of geparkeerd staan, zetten de politie en de 
gemeente in op extra handhaving en verkeersborden. 
  
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting gegeven door schepen L. Torfs. 
  
Uw motivatie en voorstel kan ik eigenlijk herleiden tot 2 hoofdproblemen: enerzijds het sluipverkeer en 
anderzijds het parkeerprobleem. 
Laten we beginnen met het eerste: het sluipverkeer.  Waarom rijden vrachtwagens en autobussen op 
plaatsen waar ze niet gewenst zijn ?  Hier zijn verschillende oorzaken mogelijk.  Ik som er enkele op: 
1) de herkomst of bestemming ligt in het gebied of in de omgeving ervan, maar dan spreken we eigenlijk niet 
van sluipverkeer 
2) de GPS leidt hen langs die wegen 
3) er zijn geen alternatieve routes aanwezig 
4) de alternatieve wegen hebben een te grote omrijfactor, waardoor ze dan soms liever nog een verbod 
negeren (een mooi en actueel voorbeeld hiervan is het negeren van de verbodsborden door automobilisten 
bij de werken van AWV voor de heraanleg van de fietspaden aan de St-Jobsesteenweg) 
5) een gevolg van de kilometerheffing voor vrachtwagens m.a.w. de kilometerkost duwt vrachtwagens naar 
andere wegen 
6) om files op de hoofdwegen te ontwijken, of de verkeerslichten, of de trajectcontroles vermijden, m.a.w. 
hier duwt de reistijd vrachtwagens naar kortere of snellere routes, al is dat in de praktijk niet altijd uitgemaakt 
of dit wel kortere of snellere routes zijn. 
In uw voorstel haalt u aan dat vrachtwagens en bussen zoveel mogelijk de grote verkeersassen moeten 
gebruiken.  Dat moet dan ook afdwingbaar gemaakt worden want via een charter, en hier moeten we toch 
realistisch blijven, zal dit niet lukken.  Ik geef hierbij enkele mogelijke maatregelen die zouden kunnen 
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genomen worden maar dan moet daar eerst een grondige studie voor de gehele gemeente over gemaakt 
worden.  Ik denk dan aan een vrachtwagenverbod, een vrachtwagensluis, uitbreiding van de 
kilometerheffing, aangepaste signalisatie, de doorstroming op de gewenste routes bevorderen, de nodige 
faciliteiten langs de gewenste routes voorzien,… en niet onbelangrijk: de politie moet de genomen 
maatregelen dan ook nog effectief handhaven. 
Tot zover het eerste probleem. 
En dan het parkeerprobleem !  Waarom parkeren vrachtwagens en bussen in woonwijken ? 
1) omdat de chauffeur zijn voertuig zo dicht mogelijk bij zijn woonst wil parkeren 
2) omdat er moet geleverd of gewerkt worden of omdat er bv. leerlingen of groepen mensen moeten afgezet 
of opgehaald worden 
3) omdat er onvoldoende vrachtwagenparkings zijn. 
  
Van zo gauw er voldoende vrachtwagenparkings zijn, is een goede communicatie naar de doelgroep van 
groot belang.  De uitwerking en voltooiing van de vrachtwagenparking aan de oude op- en afrit van 
Brecht  wordt de komende maanden verwacht.  Deze parking is bedoeld voor lokale vrachtwagenchauffeurs. 
Andere mogelijke locaties kunnen zijn: 
- de industriezone aan de oostzijde van de E19 
- aan de Boudewijnstraat t.h.v. brug 10 
- aan de KMO-zone Zagerijstraat – Nijverheidsstraat 
- aan de industriezone Vaartkant Links en Rechts 
Andere parkeermogelijkheden zijn de carpoolparking aan het op- en afrittencomplex van St-Job, het Max 
Wildiersplein, de parking aan Kristus Koning,… Ik bedoel hier nu niet mee dat die parkings daar 
daadwerkelijk op die locaties moeten komen, maar deze moeten verder onderzocht worden. 
Enerzijds treedt de gemeente nu al in overleg met ondernemers en bouwfirma’s wanneer zij een toelating 
voor de inname van openbaar terrein of de openbare weg nodig hebben.  De dienst mobiliteit zoekt met hen 
naar de beste oplossingen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. 
Anderzijds worden op geregelde tijdstippen problemen aangekaart.  Zo worden bijvoorbeeld de 
buschauffeurs die de Bergsebaan als sluipweg gebruiken via Clara Fey aangemaand om niet langs de 
Bergsebaan te rijden.  Dit gaat enkele weken goed en nadien hervalt men toch weer in zijn oude 
gewoonte.  Een ander voorbeeld zijn de stationerende bussen nabij Jobland in de Renlaan waarbij er 
overlast is voor de buurtbewoners.  De mensen van Jobland werden hierover aangesproken om de 
buschauffeurs enigszins te sensibiliseren, echter met weinig resultaat.  Het kan uiteindelijk toch ook niet de 
bedoeling zijn om Brecht vol met verbods- en gebodsborden te zetten, die dan ook nog eens nageleefd en 
op hun beurt gecontroleerd moeten worden. 
Wat betreft de handhaving, laat ik dit voor rekening van de politie.  Zo is het bv. niet verboden om met 
vrachtwagens van meer dan 7,5 ton tot maximum 8 uren in de bebouwde kom te parkeren.  Het is wel 
verboden om er langer dan acht uur na elkaar te parkeren.  Het is dan ook aan de politie om bij 
overtredingen op te treden. 
Tenslotte stel ik me bij een bus- en vrachtwagencharter toch nog wel enkele vragen: hoe bereik je alle bus- 
en vrachtwagenchauffeurs en hoe krijg je het voor mekaar dat alle chauffeurs achter een charter staan en 
zich er ook aan zullen houden ?  Ik verwijs hier naar het voorbeeld van het charter dat in april 2012 
gelanceerd werd door de Stichting Vlaamse Verkeerskunde en de Vlaamse Overheid (dit is te raadplegen op 
www.truckveilig.be) en merk dat hier weinig animo voor is.  Ik wil uw voorstel hiermee niet afbreken, 
helemaal niet. De uitwerking van een charter is goed bedoeld maar het moet uiteindelijk ook nog tot 
realistische resultaten leiden. 
Raadslid E. Peeters antwoordt hierop dat zij veel oorzaken heeft gehoord, maar dat er eigenlijk niets aan 
wordt gedaan. Het is moeilijk om iets te doen, maar met een charter kan er op goodwill gespeeld 
worden.  Voor de bewoners is het niet aangenaam om telkens een bus voor de deur te hebben. Niets doen 
is niet de oplossing.  In elke deelgemeente is het een probleem.  De politie kan toch gedurende een periode 
hierop inzetten. 
Schepen L. Torfs antwoordt dat een charter dit niet kan oplossen.  Er wordt regelmatig contact gezocht met 
politie, maar het is vechten tegen de bierkaai. 
Raadslid P. Van Assche zegt dat hij de schepen in zijn betoog vaak hoort spreken over verbieden en 
vervolgen. Dit voorstel is een positieve insteek.  Als het goed wordt uitgelegd, zal men er ook meer mee 
bezig zijn. 
Raadslid S. Deckers repliceert dat hij als ervaringsdeskundige iets wil zeggen over de kilometerheffing. 
Beweren dat een transporteur een binnenweg neemt om kilometerheffing te vermijden, is onzin. 
102 Transporteurs hebben het truckveilig charter ondertekend.  Er zijn 3300 chauffeurs die getekend 
hebben.  Elke bus of vrachtwagen die 's nachts blijft staan, is in overtreding, want ze staan er te lang.  Dit 
hoort niet thuis in de dorpskern. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts antwoordt dat gemeente verwacht dat de vrachtwagensluis over enkele 
weken wordt opgeleverd.  Op dat vlak gebeurt er dus heel wat. Er moeten nog protocols met parket 
afgesloten worden. 
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Schepen L. Torfs zegt dat in charter truckveilig een verwijzing staat naar parkeren in woonkernen.  Dat is 
toch duidelijk. 
Raadslid E. Peeters vindt dat de verantwoordelijkheid niet alleen bij de transporteurs mag liggen.  De 
gemeente speelt toch ook een belangrijke rol. 
Raadslid S. Deckers meldt dat er een nachtparkeerverbod is in Rotterdam en dat wordt daar afgedwongen. 
Raadslid J. Slegers antwoordt hierop dat Brecht Rotterdam niet is en vraagt of dat parkeren van 
vrachtwagens in elke deelgemeente een probleem is. 
Raadslid E. Peeters antwoordt hierop om de vraag te stellen aan de aanwezige raadsleden. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts geeft aan dat de politie optreedt als voertuigen hinderlijk geparkeerd 
staan.  Dat is te zien in dagverslagen.  De tonnagebeperking in Sint-Lenaarts wordt afgedwongen. 
Raadslid E. Peeters meldt dat het wel belangrijk is dat politie reageert als burger belt naar politie of 
gemeente. 
Raadslid L. Smouts zegt dat het in een burencontext moeilijk is om aan te geven dat de bus of vrachtwagen 
heel hinderlijk is. De stap om naar de politie te stappen is dan veel groter dan in een niet-burencontext. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts meldt ook dat de realisatie van de vrachtwagenparking wordt gekoppeld 
aan het verbod om in kernen te parkeren. 
Raadslid K. De Hoog zegt dat de ANPR-camera in de Brugstraat ook nota zou kunnen nemen van 
vrachtwagens die daar verkeerdelijk rijden. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts repliceert dat dit net het systeem is dat nog niet op punt staat. 
  

Stemming: 
Met 10 stemmen voor (Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Eline Peeters, Sven Deckers, Rudi 
Matthé, Ben Van Riel, Sven Vandeneijnde, Karina de Hoog, Dennis De bruyn, Johan Bellens), 11 stemmen 
tegen (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Jos Matheeussen, Roel Van Hoeck, Leo Nicolaï, Maria 
Vochten, Martine Bresseleers, Karen Van Looveren, Els De Groof, Tatiana Vandekeere), 5 onthoudingen 
(Walter Van Puymbroeck, Luc Torfs, Joziena Slegers, Mieke Michiels, Leen Smouts) 

Besluit 

 
Artikel 1 
 
De gemeenteraad verwerpt het voorstel bus- en vrachtwagencharter. 

17. Motie Ontwikkeling stationsomgeving pakjesmuur - P. Van Assche 

Beleids- en beheerscyclus 
Raadslid T. Vandekeere verlaat de zitting. 

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

Motivatie 
Door raadslid P. Van Assche wordt een motie ' ontwikkeling stationsomgeving - pakjesmuur' aan de agenda 
van de gemeenteraad toegevoegd. 
Motie: Brecht onderzoekt of een “pakjesmuur” in het NMBS-station van Brecht [“Noorderkempen”] een optie 
zou zijn en neemt, desgevallend, de nodige contacten met de NMBS en Bpost. 
Motivatie: Zoals tijdens de zitting van november 2017 van deze raad door het College B&S geopperd werd, 
zou een “pakjesmuur” een oplossing kunnen bieden voor de vele pakjesdienst-“camionetten” en de daaruit 
volgende mobiliteitsproblematiek. 
Er werd toen gesuggereerd dat die pakjesmuur bv op Industriezone De Ring zou kunnen komen en door 
meerdere operatoren benut zou worden. 
Er bestaat een systeem dat reeds operationeel is en waar verschillende webwinkels aan deelnemen. Dit 
systeem, “Cubee” van Bpost is in volle uitrol. 
Het zou voor de pendelaar (dat zijn er méér dan 1.000/dag) een belangrijke plus zijn indien hij pakjes ahw ‘in 
de vlucht’ zou kunnen ophalen. De NMBS-onderdoorgang zou een mogelijke locatie kunnen zijn. 
Deze motie heeft tot enkel doel te (laten) onderzoeken of de NMBS en Bpost geïnteresseerd zouden zijn. 
Indien onze suggestie een positief vervolg zou krijgen kan de gemeente op die manier haar beleidsopties 
(verkeersveiligheid, mobiliteit, milieu,…) waarmaken en tezelfdertijd bijdragen aan de ontwikkeling van de 
stationsomgeving. 
Er wordt een gepaste toelichting gegeven door raadslid P. Van Assche. 
Maandag was een geslaagd evenement aan het station.  Onze fractie had dit al als eerste geagendeerd.  Wij 
weten dat middelen krap zijn.  Waar blijft de ontwikkeling van de stationsomgeving?  De plaatsing van Blue 
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Bike is niet voldoende.  Er werden al andere voorstellen geformuleerd.  Naar verluidt waren er al schetsen 
voor een uitbating. 
Raadslid D. De bruyn verlaat de zitting. 
 Is er al een planning;  Wat is er misgelopen met de plannen voor een uitbating van een taverne ?  Was de 
gemeente hiervan op de hoogte ? 
Raadslid J. Slegers verlaat de zitting. 
Raadslid T. Vandekeere vervoegt de zitting. 
Een pakjesmuur kan een oplossing zijn voor de pakjesdiensten. 
Raadslid D. De bruyn vervoegt de zitting. 
Raadslid J. Slegers vervoegt de zitting. 
Er wordt een gepaste toelichting gegeven door schepen D. De Veuster. 
  
In uw motie spreekt u over Cubee dat wordt uitgerold door BPOST en het Nederlandse bedrijf de Buren, 
waarbij dit systeem toegankelijk is voor een tweetal concullega’s in de sector. Hieromtrent zijn akkoorden 
gesloten. Dit is ongetwijfeld een positieve evolutie. Tegelijkertijd wens ik te benadrukken dat de markt van de 
pakjesverdelers veel ruimer is. Dit systeem is nu slechts een gedeeltelijke oplossing. 
Deze business is in volle evolutie. Ik mocht enkele weken geleden van BPOST nog eens een folder 
ontvangen, met info over de mogelijkheden die ik heb om mijn pakjes af te leveren. En iemand die 
bijvoorbeeld weinig thuis is, kan zo zijn pakje rechtstreeks bij een afhaalpunt laten leveren. In onze 
gemeente kan dit in de nabijheid van de kern of in de kern van iedere deelgemeente. 
Ik stel bovendien vast dat hoe langer hoe meer andere pakjesverdelers die alternatieve mogelijkheden 
voorzien, waar ik deze namiddag nog gebruik van heb gemaakt. Wanneer iedereen met die 
keuzemogelijkheden bewust omgaat, is dat alvast een gedeeltelijke oplossing voor de problematiek die zich 
stelt op het vlak van mobiliteit en milieu. 
  
De lokale handelaars die in een aantal sectoren de gevolgen van e-commerce goed voelen, bieden die 
dienst doorgaans graag aan. Hierin zit een opportuniteit om meer mensen over de vloer te krijgen, wat een 
meerwaarde kan hebben. 
Nu een pakjesmuur in de nabijheid van het station zou goed zijn. We zijn bereid om hierover een schrijven te 
richten aan de NMBS met de vraag of hiervoor het nodige gedaan kan worden. Het is aan hen om dan te 
onderzoeken met welke partner of partners hiervoor kan samengewerkt worden en of hiervoor een 
marktbevraging gewenst is. Het is immers zo dat nog een ander bedrijf actief in deze sector, een 
vergelijkbaar systeem uitrolt in de BENELUX. 
U stelt in uw motie dat “Brecht onderzoekt of een “pakjesmuur” in het NMBS-station van Brecht 
[“Noorderkempen”] een optie zou zijn” Laat dat onderzoek over aan de sector zelf; aan bedrijven en mensen 
die daar dagdagelijks mee bezig zijn en die dat als hun core business beschouwen. Er zijn plannen om 
boxen zoals Cubee verder uit te rollen. Laat de sector zelf beoordelen of de locatie aan het station al dan 
niet geschikt is. Dus daarin kunnen we u niet bijtreden. 
Bovendien kan het toch niet de bedoeling zijn dat het gemeentebestuur allerlei mogelijke diensten 
onderzoekt van bedrijven die er op de markt zijn en of die mogelijk interessant zijn voor onze bevolking of 
een deel daarvan. Daar is ook de specialisatie in huis niet voor beschikbaar. Die vinden voor onze 
basisopdrachten zoals bouwvergunningen afleveren is al geen sinecure. 
  
Raadslid E. De Groof verlaat de zitting. 
Schepen W. Van Puymbroeck verlaat de zitting. 
Raadslid E. De Groof en Schepen W. Van Puymbroeck vervoegen de zitting. 
  
Raadslid P. Van Assche stelt dat het prima is als vraag aan NMBS wordt overgemaakt.  Voor ons is het 
belangrijk dat er beweging blijft in dit dossier. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts vraagt of raadslid P. Van Assche akkoord is dat er brief wordt gestuurd aan 
NMBS? De volgende motie wordt ter stemming voorgelegd aan de gemeenteraad' De gemeente Brecht 
stuurt een brief naar NMBS om een voorstel met betrekking tot de ontwikkeling van een pakjesmuur te 
onderzoeken.' 

Stemming: 
Met 25 stemmen voor (Luc Aerts, Daan De Veuster, Kris Kenis, Walter Van Puymbroeck, Jos Matheeussen, 
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), 1 onthouding (Luc Torfs) 
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Besluit 

 
Motie 
Gemeente Brecht stuurt een brief naar NMBS om een voorstel met betrekking tot de ontwikkeling van een 
pakjesmuur te onderzoeken. 
 

18. Interpellatie ontwikkeling stationsomgeving - P. Van Assche 

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

Motivatie 
Door raadslid P. Van Assche wordt een interpellatie 'Ontwikkeling stationsomgeving'  toegevoegd aan de 
gemeenteraad. 
Dat het NMBS-station in Brecht een groot potentieel heeft, dat lang door de NMBS onderschat werd, 
voorspelde Vlaams Belang reeds in januari 2007. 
We herhaalden dat op de openingsreceptie in mei 2009. Onze voorstellen van toen (frequentie van 30min 
tijdens de spits; rechtstreekse verbinding met Bxl) werden/worden intussen grotendeels gerealiseerd.  
Ook de naamgeving van het station “Brecht”, die we tijdens de verkiezingen van 2012 visueel 
beklemtoonden, zit er wellicht aan te komen. 
Van een “multimodaal regioknooppunt” mag verwacht worden dat er -niet alleen comfort- voor de reiziger is, 
maar ook aangepaste services. Op een definitief stationsgebouw zal het nog wel even wachten zijn, maar 
waar blijft de ontwikkeling van de stationsomgeving ?  Blue-bikes kunnen in die context een aanzet zijn maar 
het is lang niet voldoende. 
Er leek jaren geleden al een redelijk concrete visie op die commerciële activiteiten te zijn. De schetsen voor 
en de uitbating van een taverne waren in een vergevorderd stadium. Wat is daar van geworden ? 
Vragen: 

1. Hoe ver staan we met de ontwikkeling van de stationsomgeving ?  Bestaat een project 
dienaangaande ?  Zijn er ‘contacten’ ?  Is er een planning ?  Timing ? 

2. Wat is er misgelopen met het deel waarvoor plannen bestonden, ttz de taverne ? 
Schepen D. De Veuster geeft een gepaste toelichting tijdens de gemeenteraad. 
Vraag 1 
Alle ontwikkelingen in de stationsomgeving dienen momenteel te gebeuren op basis van het GRUP 
(gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) stopplaats Noorderkempen en ringweg te Brecht. In dit GRUP is in de 
directe omgeving van het station een roodkleurige zone voorzien op het grafisch plan met de naam SP. Die 
zone zal echter met de uitbreiding van de parking grotendeels opgevuld zijn. Bovendien laten de 
voorschriften van het GRUP feitelijk geen winkelruimtes toe, maar wel een stationsgebouw. In dergelijk 
gebouw zou je natuurlijk wel 1 of meerdere winkels kunnen voorzien. Op basis van het ruimtegebruik in deze 
zone moet de constructie wel ingeplant worden op de locatie waar zich nu de loketten bevinden of in directe 
omgeving en dan eventueel in de hoogte. De voorschriften zijn dus eerder strikt. Zo staat er letterlijk in de 
verordenende voorschriften: “Enkel werken, handelingen en constructies in functie van de overstap tussen 
verschillende verkeersmodi zijn toegestaan”. Dit alles is dus eerder beperkend en dat weten ook al lange tijd. 
Vandaar dat we met de herziening van het RSV (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen) in 2009 hebben 
gevraagd aan de Vlaamse overheid om hier bijkomende mogelijkheden te voorzien, meer bepaald in die 
zogenaamde “binnenschil” tussen de stationsomgeving en de ringweg. Daar zou dan vorm aangegeven 
worden met het zogenaamd “bijzonder economisch knooppunt”. Dit laatste werd helaas niet weerhouden in 
de definitieve versie van het RSV. 
We hebben dit dossier evenwel nooit losgelaten en bij de herziening van ons GRS – na heel wat gesprekken 
met de hogere overheden – een ontwikkelingsvisie opgenomen. Die houdt in dat aan de hand van de 
herziening van het bestaande GRUP (gewestelijk)  en de opmaak van een RUP (gemeentelijk) ruimte kan 
gecreëerd worden voor kantoren, dienstverlenende functies zoals een broodjesjeszaak, strijkatelier of 
krantenwinkel. De mogelijkheden die de gemeente heeft gekregen zijn nog steeds beperkt en situeren zich 
in een zone t.o. de parking van het station en kunnen feitelijk niet los gezien worden van de ontwikkeling van 
gans die “binnenschil”. In de herziening van ons GRS kan je ook duidelijk lezen dat beide 
planningsinitiatieven op elkaar afgestemd moeten worden, voorafgegaan door de opmaak van een 
algemene visie en ontwerp. We hebben de hogere overheid nodig in dit dossier en die stelt zich 
terughoudend op. 
Al ten tijde van de opmaak van de herziening van ons GRS werd ons de wenk gegeven dat deze 
ontwikkeling in een latere fase wel gerealiseerd kan worden. Ik heb dan over het moment dat het 
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen afgewerkt zal zijn en vermoedelijk is dat voor later dit jaar of volgend jaar. 
Daarin wordt “de knooppuntwaarde en het voorzieningenniveau  richtinggevend voor de 
ontwikkelingsmogelijkheden”. De Provincie Antwerpen heeft ondertussen het eerste ontwerp van de Nota 
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Ruimte klaar. Die wordt in mei voorgesteld en daarin zitten die mogelijkheden, op provinciaal niveau verder 
uitgewerkt. 
Alles wat die nieuwe evolutie biedt zullen we benutten om te komen tot een planningsinitiatief met als doel 
de omgeving van het station te kunnen ontwikkelen. Met de provincie volgt er alvast nieuw overleg. De 
timing  zal afhangen van het kader dat bovenlokaal wordt uitgerold. 
Dan kijken we ook belangstellend uit naar het instrumentendecreet dat de Vlaamse overheid op 12 januari 
van dit jaar principieel goedkeurde. Hierin zitten zogenaamde activiteitencontracten en – convenanten. 
Waarom is dat nu van belang? 
Er wordt zo een oplossing beoogd voor tijdelijke kleinschalige en zonevreemde economische activiteiten die 
ruimtelijk aanvaardbaar zijn in bestaande en niet-verkrotte gebouwen in agrarische en parkgebieden. 
Dat zou ons in de omgeving van het station kunnen al eerder kunnen helpen. 
  
Vraag 2 
Er zijn inderdaad plannen gemaakt voor een stationsgebouw. Dit alles dateert al van enkele jaren geleden. 
Die zijn als het ware voor onbepaalde tijd “bevrozen”. Dat is een beslissing van de NMBS die we 
betreuren.  Al is er ook begrip daarvoor, want dat je naar stations kijkt in dit land zie je dat er heel wat werk 
aan de winkel is en de middelen zullen ook verdeeld moeten worden. Maar versta me zeker niet verkeerd: 
wij zijn en blijven vragende partij voor een volwaardig stationsgebouw! Nog wat betreft die middelen, zijn we 
natuurlijk tevreden dat er opnieuw wordt geïnvesteerd in bijkomende parkeerplaatsen.  We kennen allemaal 
de situatie daar. Die uitbreiding is meer dan welgekomen, net zoals de bijkomende openingsuren voor de 
loketten. 
Raadslid M. Bresseleers verlaat de zitting. 
Raadslid P. Van Assche begrijpt dat er aan de voorbereiding van het GRUP heel wat studiewerk is 
voorafgegaan.  Maar die zijn gebaseerd op treinreizigersaantallen die in de praktijk veel hoger liggen. 
Schepen D. De Veuster meldt dat er nog geen herziening van het GRUP op de agenda staat. 
Raadslid M. Bresseleers vervoegt de zitting. 
Schepen D. De Veuster zegt ook dat de taverne een onderdeel was van het stationsgebouw.  Wij hebben 
plannen gezien, maar het gemeentebestuur was geen betrokken partij.  Voorlopig is het wishful thinking. 
  

19. Interpellatie Lichtplan/kaart met LED-lichtpunten - P. Van Assche 

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

Motivatie 
Door raadslid P. Van Assche wordt een interpellatie toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad 
namelijk over 'Lichtplan/kaart met LED-lichtpunten'. 
Klachten over het doven van de straatverlichting blijven aanhouden. Sommigen zullen zeggen “ten onrechte” 
en ze zullen dat met cijfers (proberen te) staven. Zo zien onze inwoners dat niet noodzakelijk. 
 
Kort gesteld gaat het om een keuze tussen enerzijds “de klimaatdoelstellingen” en anderzijds de 
aanhoudende klachten van inwoners.  
Ook hier kan technologie, onder de gedaante van LED-verlichting, bijdragen tot een oplossing. Brecht is 
reeds doende klassieke straatverlichting te vervangen door LED en dat juichen we toe. 
 
Graag zouden we, indien die bestaat, een kaart met de globale planning zien voor het hele grondgebied van 
de gemeente. 
Tijdens de gemeenteraad wordt een passende toelichting gegeven door schepen L. Torfs. 
De gemeente Brecht besliste inderdaad om voor de openbare verlichting over te schakelen naar LED-
verlichting op het ganse grondgebied.  Dit totale project zal gespreid worden over 10 jaar.  Voor 2018 werd 
hiervoor reeds een budget voorzien van 380.000 €.  In samenspraak met Eandis heeft de gemeente de 
eerste straten geselecteerd die in 2018 worden omgebouwd.  De werken starten in de loop van april op de 
invalswegen en dorpsassen. 
Deze vernieuwing kadert in de wens van het gemeentebestuur om rationeel met energie om te gaan.  Zoals 
u ook weet heeft Brecht zich ingeschreven in het Burgemeestersconvenant waarbij gemeenten zich 
groeperen om tegen 2020 de nodige inspanningen te leveren op vlak van milieu en energie. 
Brecht telt momenteel meer dan 4.460 lampen voor de openbare verlichting. De eerste stappen om het 
verbruik van die verlichting te verminderen werden reeds gezet.  Zo’n 6% van het Brechtse lampenpark 
bestaat reeds uit LED, voornamelijk de nieuwe installaties.  Daarnaast wordt ongeveer 60% van de 
verlichting ’s nachts gedoofd en bij zo’n 10% van de lampen is de lichtintensiteit tussen bepaalde uren 
verminderd door middel van dimming.  Maar Brecht wil nog verder gaan. 
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De openbare verlichting speelt een belangrijke rol voor de veiligheid, de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid 
van elke publieke ruimte.  De openbare verlichting neemt ook een groot deel van het elektriciteitsverbruik 
van onze gemeente voor haar rekening.  Door de beslissing om over te schakelen op LED-verlichting, 
leggen we een belangrijke keuze vast voor een termijn van ongeveer tien jaar.  De combinatie van het 
milieuvriendelijke aspect, de duurzaamheid en de veiligheid lagen aan de basis van onze keuze voor LED-
verlichting.  Deze eerste realisatie van dit tienjarenplan start weldra en de vernieuwingsoperatie zal op 
termijn een fikse besparing in de elektriciteitsfactuur van onze gemeente opleveren. 
Waarschijnlijk zal de ombouw naar LED-verlichting in minder dan 10 jaar afgerond zijn want na inventarisatie 
blijken heel wat armaturen nog in zeer goede staat. 
Indien u geïnteresseerd bent welke straten dit jaar aangepakt worden, kan ik u deze lijst wel bezorgen.  Een 
globaal 10-jaren-plan wordt niet opgemaakt.  Er wordt jaarlijks een lijst van straten opgemaakt in overleg met 
Eandis waarbij met volgende criteria rekening wordt gehouden: de leeftijd van armaturen en lampen, de 
grote vermogens (hiermee bedoel ik de straten met de meeste zwaarste verbruikers), de straten of wijken 
waar recent rioleringswerken zijn geweest alsook straten die wat bij elkaar aansluiten. 
De straten die dit jaar zullen aangepakt worden, zijn:  
BETHOVENSTRAAT 
BOSSCHAERTLAAN, APPELVINKLAAN, BOSLAAN, DE GAUW, FAZANTENLAAN, 
GOORSTRAAT, GOUDVINKLAAN, GULDENSPORENLEI, HEYAARD, 
LARKENDREEF, MOSKOEYLAAN, SPARREWEG, VENLAAN, VIJFHOEKLAAN 
EIKENLEI, Handelslei 
EYNDOVENSTEENWEG, VAN PULSTRAAT 
GASTHUISSTRAAT, MOLENSTRAAT, BIEST, LAARWEG, LESSIUSSTRAAT 
GROOT VEERLE 
HEIKEN, LESSIUSSTRAAT, LEEMSTRAAT 
HOOGSTRAATSEBAAN 
HOUTSTRAAT, LEONARDUSLAAN 
HOUTSTRAAT, RINGOVENLAAN, VAARTKANT LINKS 
JAN TASSELAAN, FAZANTENHOEK, DE MOERKENS 
KERKSTRAAT, BEVRIJDINGSSTRAAT, EESTER 
KREKELBERGSTRAAT, LOCHTSEBAAN, SCHOTENSTEENWEG 
MIEKSEBAAN 
MOLENHEIKEN 
OOSTMALSEBAAN 
  
Raadslid K. De Hoog vraagt of de lijst op de website kan geplaatst worden ? 
Schepen L. Torfs antwoordt dat dit geen probleem is. 
Raadslid C. Van Akeleyen vraagt of er een lijst kan opgemaakt worden waar de LED-verlichting al werd 
gerealiseerd. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts antwoordt dat dit geen probleem is om een dubbele lijst op te maken. 
 

20. Vraag concessies De Ring en Merelhuisje inkomsten - P. Van Assche 

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

Motivatie 
Door raadslid P. Van Assche wordt een vraag toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad namelijk 
over de concessies De Ring en het Merelhuisje : inkomsten. 
We hebben alweer een hele tijd niets meer vernomen aangaande De Merel. Het domein, dat de 
belastingbetaler al bij een smak geld gekost heeft, is nog steeds schromelijk onderbenut. We vernemen 
graag hoe ver de zaken nu staan, of er vooruitgang is ? 
Is er zicht op de bestemming van het domein? 
 
Zijn er contacten met investeerders/uitbaters/ontwikkelaars ? 
 
Is er een timing ? 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts vraagt of er in eerste instantie gevraagd wordt naar concessie 'De 
Ring'.  Klopt dit ? 
Raadslid P. Van Assche antwoordt hierop positief. 
Burgemeester-voorzitter L. Aerts antwoordt dat de bezettingsvergoeding voor de cafetaria van De Ring 500 
euro/maand is. 
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Voor het Merelhuisje krijgen wij gemiddeld 134,24 euro/maand.  Na het afspringen van de contacten met 
Laurence Courtois werd een bezettingsvergoeding afgesproken met de tennis.  Er werd naar de privésector 
gekeken voor de ontwikkeling van activiteiten op de Merel. In de laatste 6 maanden van de legislatuur 
kunnen wij het geweer niet van schouder veranderen.  Er zijn nog wel gesprekken met investeerders.  Als er 
vooruitgang is, het project eerst terug in de markt gezet worden. Er wordt nog werk gemaakt van een 
cyclocross parcours. 
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