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Aanwezigen: 
Leo Nicolaï, Voorzitter gemeenteraad 
Sven Deckers, Burgemeester 
Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, Charlotte Beyers, Kris Janssens, Schepenen 
Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Tatiana 
Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig Anthonissen, Natalie 
Schoonbaert, Hans Verbeeck, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Ilse Van Den Heuvel, Kelly Van Looy, 
Peter Ballière, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ilse De Beuckelaer, Christel Covens, 
Gemeenteraadsleden 
Annemie Marnef, Algemeen Directeur 
Verontschuldigd: 
Luc Aerts, Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst 

 

OPENBAAR 

verslag - dagorde 

1. Verhindering - Vervanging raadslid S. Faes - C. Covens Eedaflegging 

Juridisch kader 
Het decreet lokaal bestuur d.d. 22.12.2017 - artikel 12 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 03.01.2019 - Installatie gemeenteraad. 

Motivatie 
Op verzoek van raadslid S. Faes d.d. 15 april 2019 wordt de gemeenteraad verzocht om akte te willen 
nemen van haar verhindering omwille van bevallingsrust en haar vervanging door C. Covens. Op de 
gemeenteraad van 12 september zal S. Faes terug aanwezig zijn als raadslid. 
Uit het onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat C. Covens die wordt uitgenodigd om heden de eed af te 
leggen, voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. 
C. Covens heeft verklaard dat zij zich niet in een situatie van onverenigbaarheid bevindt. 
In openbare vergadering en in handen van de voorzitter legt zij de eed af, welke bepaald is bij art. 6 § 3 van 
het decreet lokaal bestuur: 
,,Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen’’. 
  
Er wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 9 mei 2019, vanaf 6:15 min tot en met 7:41 min. 
  

Besluit 
Artikel 1 
Akte wordt genomen van de verhindering van raadslid S. Faes wegens bevallingsrust en haar vervanging 
door C. Covens tijdens deze bevallingsrust. Op de gemeenteraad van 12 september 2019 zal raadslid S. 
Faes terug aanwezig zijn. 
Artikel 2 
Christel Covens legt de eed af als gemeenteraadslid. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan raadslid S. Faes en de personeelsdienst. 

2. Verslag voorgaande zitting 11 april 2019 

Juridisch kader 
Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017. 
Gemeenteraadsbeslissing d.d. 17 januari 2019 - Huishoudelijk reglement gemeenteraad 

Historiek 
Het verslag van de voorgaande zitting van de gemeenteraad d.d. 11 april 2019 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 voorzitter L. Nicolaï. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 9 mei 2019, vanaf 7:42 min 
tot en met 8:30 min. 

Zitting van de Gemeenteraad  donderdag 9 mei 2019 
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Stemming: 
Met 20 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Kris Kenis, Tatiana Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Ludwig 
Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Kelly Van Looy, 
Peter Ballière, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts), 8 onthoudingen (Christel Van Akeleyen, Patrick Van 
Assche, Joziena Slegers, Annemie Van Dyck, Marianne Van den Lemmer, Ilse Van Den Heuvel, Ilse De 
Beuckelaer, Christel Covens) 

Besluit 
Artikel 1 
Het verslag van de voorgaande zitting d.d. 11 april 2019 dat acht dagen voor de huidige zitting ter inzage 
van de gemeenteraadsleden heeft gelegen wordt door de gemeenteraad goedgekeurd. 

3. Jaarverslag lokale politie voorkempen 2018 - Toelichting 

Juridisch kader 
Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017. 

Historiek 
Het jaarverslag van de politiezone Voorkempen wordt toegelicht door korpschef Geert Smet tijdens de zitting 
van de gemeenteraad. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 9 mei 2019, vanaf 8:31 min 
tot en met 54:54 min. 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad neemt akte van het verslag van de politiezone Voorkempen voor het dienstjaar 2018. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de politiezone Voorkempen. 

ruimte - ruimtelijke ontwikkeling 

4. Gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 149 te Brecht (KMO terrein Coertjens) - Voorlopige 
vaststelling 

Juridisch kader 
Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017. 
De wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en gewijzigd bij decreet van 4 april 2014. 
Besluit Vlaamse Regering d.d. 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het 
openbaar onderzoek inzake buurtwegen. 
Atlas der buurtwegen voor de gemeente Brecht, d.d. 10 april 1841 

Historiek 
In 2014 werden door het gemeentebestuur van Brecht via IGEAN aangekocht gelegen aan Klein Veerle, 
achter het bedrijf Coertjens (verkoper). De gronden worden door IGEAN opgedeeld in KMO-loten en 
verkocht aan Brechtse bedrijven. De verkoper, het bedrijf Coertjens, had reeds zelf wegenis en nutsleidingen 
aangelegd. 
Op 15 februari 2019 werd door het lokale bedrijf VDC takeldienst een omgevingsvergunningsaanvraag 
ingediend voor het bouwen en exploiteren van een takeldienst (OMV2019/45). Tijdens het onderzoek 
volledigheid en ontvankelijkheid werd vastgesteld dat het perceel, kadastraal gekend als afdeling 4 sectie D 
751 (deel) getroffen wordt door een buurtweg, Sentier 149. Uit vaststellingen en luchtfoto's is gebleken dat 
de buurtweg in onbruik geraakt is en ter plekke niet meer zichtbaar is 
Inmiddels heeft het gemeentebestuur ook besloten om op een deel van het terrein een nieuw gebouw voor 
de technisch diensten te bouwen. 
Aangezien er een conflict bestaat tussen het tracé van buurtweg nr. 149 en de voorgenomen bouwprojecten, 
kunnen er geen wettige omgevingsvergunning voor het bouwen van constructies worden afgeleverd zolang 
de betreffende buurtweg niet eerst formeel verlegd of afgeschaft is. 
Er werden afspraken gemaakt met IGEAN dienstverlening waarbij het college akkoord ging met het verzoek 
tot de gedeeltelijke afschaffing en IGEAN dienstverlening de nodige stappen onderneemt voor de 
dossiersamenstelling. 

Advies 
Op 24 april 2019 werd het dossier voor de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 149 ontvangen, bestaande 
uit een nota met overzicht van de situatie en een motivering voor de afschaffing van het deel van de voetweg 
die over het terrein loopt, en het grafische plan opgesteld door dhr. I. van den Bergh, landmeter (zie bijlage). 
Het tracé van dit af te schaffen deel van de buurtweg nr. 149 heeft volgens het opmetingsplan met kenmerk 
BRE03049 een totale lengte van 456 meter en is gelegen tussen Klein Veerle en de Varenstraat in Sint-
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Lenaarts. Het tracé omvat volgende 10 kadastrale percelen: Gemeente Brecht – 4e Afdeling – Sectie D, nr. 
750x, 759n, 759m, 750f2, 922b, 922c, 922f, 922g, 751e en 751/02a. 
Deze percelen die getroffen zijn door de buurtweg, hebben de gewestplanbestemming industriegebied. 
Het wettelijke tracé van de buurtweg nr 149, cfr. de Atlas van de Buurtwegen, is gelegen zoals aangeduid op 
het plan van landmeter Van den Bergh 
De buurtweg heeft volgens het opmetingsplan een breedte variërend van 1,50 tot 1,54 meter over het af te 
schaffen tracé van ca. 75 meter, en een totale oppervlakte van 112 m². 
Volgens artikel 27 van de Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen, dient bij onderhavige aanvraag geen 
(ontwerp van) rooilijnplan gevoegd te worden, aangezien het hier de (gedeeltelijke) afschaffing van een 
buurtweg betreft en niet de wijziging, verbreding of verlegging er van. 

Motivatie 
De verantwoording voor de afschaffing van het betreffende gedeelte van de buurtweg nr. 149 wordt als volgt 
samengevat: "Voetweg nr. 149 staat aangeduid op de atlas van de buurtwegen uit 1841 (bijlage 3). Op 
kadastrale mutatieschetsen vanaf eind jaren 1800 en later (bijlage 4) is hij al niet meer aangeduid. Op de 
kaarten van Vandermaelen (1849-1854) staat enkel een indicatieve lijn afgebeeld (bijlage 5). Op de kaarten 
van Popp (1842-1879) is de voetweg niet meer aanwezig (bijlage 6) en evenmin op diverse luchtfoto’s van 
1952 tot heden (bijlage 7). Door de latere aanleg van de Bremstraat fungeert deze weg inmiddels als 
alternatieve verbinding tussen de Varenstraat en Klein Veerle. Uit voorgaande blijkt dat de voetweg reeds 
lange tijd niet in gebruik is en door aanleg van de Bremstraat overbodig is geworden. Door de goedkeuring 
van het Gewestplan in 1977 kregen de gronden bovendien een nieuwe bestemming. De afschaffing van de 
voetweg is vereist om de nodige omgevingsvergunningen te kunnen afleveren voor drie nieuwe KMO-
percelen." 
De aanvraag tot gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 149 wordt ter voorlopige vaststelling voorgelegd 
aan de gemeenteraad, waarna binnen een termijn van 30 dagen overgegaan kan worden tot de 
aankondiging van het openbaar onderzoek. Het dossier zal binnen 60 dagen na het einde van het openbaar 
onderzoek, dat 30 dagen duurt en waarvan de daadwerkelijke start wettelijk niet bepaald wordt, ter 
definitieve goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad, om vervolgens voorgelegd te worden aan 
de deputatie van de provincie Antwerpen. Maximaal 90 dagen na ontvangst van het dossier neemt de 
deputatie een beslissing. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 9 mei 2019, van 54:55 min 
tot en met 56:35 min. 

Stemming: 
Met 27 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Joziena Slegers, 
Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Luc Torfs, Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Ludwig 
Anthonissen, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, Ilse Van Den Heuvel, 
Kelly Van Looy, Peter Ballière, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Christel Covens), 1 onthouding (Ilse De 
Beuckelaer) 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad stelt de afschaffing van het gedeelte van buurtweg nr. 149 te 2960 Brecht volgens het 
declaratieve plan opgesteld door landmeter I. Van den Bergh, d.d. 24/04/2019 met referentie BRE03049 
voorlopig vast. 
Artikel 2 
Binnen de 30 dagen na de voorlopige beraadslaging van de gemeenteraad zal een openbaar onderzoek 
aangekondigd worden. 
Artikel 3 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan IGEAN dienstverlening met als adres Doornaardstraat 
60 te 2160 Wommelgem, aan de deputatie van de provincie Antwerpen met als contactadres Provinciehuis, 
Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen, en aan de dienst Omgeving van de gemeente. 

erediensten 

5. Kerkfabriek H. Man Job - Budgetwijziging 2019 

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 
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Juridisch kader 
Decreet van 7 mei 2004 houdende de materiële organisatie en werking van de erediensten – artikel 50. 
Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017. 

Historiek 
Tijdens de gemeenteraad van 11 oktober 2018 werd door de gemeenteraad akte genomen van het budget 
2019 van de kerkfabriek H. Man Job. 

Advies 
De kerkraad keurde d.d. 18 maart 2019 de budgetwijziging goed. 

Motivatie 
Tijdens de gemeenteraad wordt een toelichting verstrekt. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 9 mei 2019, vanaf 56:36 min 
tot en met 57:19 min. 

Besluit 
Artikel 1 
Akte wordt genomen van de budgetwijziging 2019 van de kerkfabriek H. Man Job. 

6. Kerkfabriek H. Man Job - Jaarrekening 2018 

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 
Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017. 
Decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten - artikel 55 

Historiek 
De jaarrekening 2018 van de kerkfabriek H. Man Job werd goedgekeurd door de kerkraad H. Man Job d.d. 4 
maart 2019 2018 met een exploitatieoverschot van € 2 376,00 en een overschot op de investeringsrekening 
van € 18,96. 

Motivatie 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 9 mei 2019, vanaf 57:20 min 
tot en met 58:25 min. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad geeft een gunstig advies over de jaarrekening 2018 van de kerkraad H. Man Job. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad H. Man Job. 

7. Kerkfabriek Sint-Leonardus - Jaarrekening 2018 

Zijn verontschuldigd tijdens de behandeling van dit agendapunt: Leo Nicolaï, Voorzitter 
gemeenteraad 

 

Beleids- en beheerscyclus 
Voorzitter L. Nicolaï verlaat de zitting (lid van de kerkfabriek) 
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 
Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017. 
Decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten - artikel 55 
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Historiek 
De jaarrekening 2018 van de kerkfabriek Sint-Leonardus werd goedgekeurd door de kerkraad Sint-
Leonardus d.d. 29 januari 2019 met een exploitatieoverschot van € 7 054,54 en een overschot op de 
investeringsrekening van € 374 316,36. 

Motivatie 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt. 
Er wordt voor tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 9 mei 2019, vanaf 58:26 min tot 
en met 1:02:42 uur. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad geeft een gunstig advies over de jaarrekening 2018 van de kerkraad Sint-Leonardus. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Leonardus. 

8. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes - Jaarrekening 2018 

Beleids- en beheerscyclus 
Voorzitter L. Nicolaï vervoegt opnieuw de zitting. 
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 
Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017. 
Decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten - artikel 55 

Historiek 
De jaarrekening 2018 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes werd goedgekeurd door de 
kerkraad Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes d.d. 25 februari 2019 met een exploitatieoverschot van € 669,19 
en een overschot op de investeringsrekening van € 0,01. 

Motivatie 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt.  
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 9 mei 2019, van 1:02:43 uur 
tot en met 1:03:13 uur. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad geeft een gunstig advies over de jaarrekening 2018 van de kerkraad Onze-Lieve-Vrouw 
van Lourdes. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. 

9. Kerkfabriek Sint-Willibrordus - Jaarrekening 2018 

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 
Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017. 
Decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten - artikel 55 

Historiek 
De jaarrekening 2018 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus werd goedgekeurd door de kerkraad Sint-
Willibrordus d.d. 21 januari 2019 met een exploitatieoverschot van 
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€ 22 156,74 en een overschot op de investeringsrekening van € 2 752,48. 

Motivatie 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van 9 mei 2019, van 1:03:14 uur tot en met 
1:03:39 uur. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad geeft een gunstig advies over de jaarrekening 2018 van de kerkraad Sint-Willibrordus. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Willibrordus. 

10. Kerkfabriek Sint-Michiel - Jaarrekening 2018 

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 
Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017. 
Decreet van 7 mei 2004 over de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten - artikel 55 

Historiek 
De jaarrekening 2018 van de kerkfabriek Sint-Michiel werd goedgekeurd door de kerkraad Sint-Michiel d.d. 
28 januari 2019 met een exploitatieoverschot van € 45 016,05 en een tekort op de investeringsrekening van 
€ 0,00. 

Motivatie 
Tijdens de gemeenteraad wordt een gepaste toelichting verstrekt. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 9 mei 2019, van 1:03:40 uur 
tot en met 
1:04:12 uur 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad geeft een gunstig advies over de jaarrekening 2018 van de kerkraad Sint-Michiel. 
Artikel 2 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de kerkraad Sint-Michiel. 

aanvullende agenda 

11. Voorstel - Behoud doorgang over Sas 6 - I. Van Den Heuvel 

Motivatie 
Sinds woensdag 24 april is de sluis aan Sas 6 plots afgesloten. Mensen die ’s morgens de sluis nog 
gebruikten moesten ’s avonds opeens 2 km extra fietsen of stappen om aan de andere kant van de Vaart te 
geraken wat voor heel wat onvrede zorgde bij de buurtbewoners. Dit zijn vooral  bewoners van Schoten, 
maar ook vele inwoners van Sint-Job maken veelvuldig gebruik van de sluis. De omweg langs de brug van 
Sluis 5 is bovendien heel gevaarlijk voor voetgangers en fietsers. 
Wijkvereniging Zwaan trok vorige week naar de Schotense gemeenteraad en vroeg daar om spreekrecht. 
Bevoegde schepen Wouters gaf een stand van zaken over de plannen om een voetgangers- en fietsbrug te 
plaatsen. Meerderheid en oppositie hebben unaniem hun steun uitgesproken en zullen de bouw van de brug 
zo snel mogelijk realiseren, met medewerking van de Vlaamse Waterweg. Aan de bouw van de brug hangt 
een groot prijskaartje. De gemeente Schoten heeft aan de gemeente Brecht gevraagd om mee te 
investeren. 
  
Vraag  

 Heeft de gemeente inderdaad deze vraag ontvangen van het gemeentebestuur van Schoten? 
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 Wat zijn de concrete plannen van Brecht? 
 Hoeveel budget wil Brecht daar voor uittrekken? 
 Wij van Open Vld vragen de stemming aan  het gemeentebestuur van Brecht akkoord te gaan met 

deelname in de kosten aangezien ook bewoners van onze gemeente betrokken zijn.  
Antwoord van schepen E. Peeters 
Wij hebben net als u het krantenartikel kunnen lezen. We begrijpen dat er vanuit de Vlaamse Waterweg 
veiligheidsredenen zijn om maatregelen te nemen, maar betreuren uiteraard samen met de bewoners de 
zeer beperkte communicatie vanuit de Vlaamse Waterweg. De gemeente heeft geen bericht gekregen van 
de Vlaamse Waterweg. Wij hebben dus ook maar in de krant mogen vernemen hoeveel een mogelijk 
oplossing zou kosten. 
De gemeente Schoten is ondertussen hierover met ons in gesprek getreden. Daaruit blijkt dat er nog geen 
duidelijkheid is over wat die oplossing zou inhouden. De Vlaamse Waterweg laat weten dat ‘een’ brug al snel 
200.000 euro zal kosten. Maar beide gemeenten weten niet hoe die eventuele brug die de Vlaamse 
Waterweg voorstelt er zou uitzien, laat staan dat er al een ontwerp is. Zoals u zal begrijpen, kan de 
gemeente hiervoor nu geen blanco cheque geven. 
Wij zullen nu samen met het gemeentebestuur van Schoten onderhandelingen voeren met de Vlaamse 
Waterweg om een snelle oplossing uit te werken. Wij vragen aan het Vlaams Gewest om de 
verantwoordelijkheid op te nemen zodat mensen gemakkelijk het openbaar vervoer en de fietsostrade langs 
het jaagpad kunnen bereiken. 
Wij stellen daarom een amendement voor op het voorstel: 
“De gemeente Brecht gaat akkoord om dit op te nemen met de Vlaamse Waterweg en om samen met de 
gemeente Schoten te werken aan een oplossing voor de bewoners in de omgeving van Sas 6.” 
  
Er wordt gestemd over het amendement op het voorstel : “De gemeente Brecht gaat akkoord om dit op 
te nemen met de Vlaamse Waterweg en om samen met de gemeente Schoten te werken aan een oplossing 
voor de bewoners in de omgeving van Sas 6.” 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 9 mei 2019, vanaf 1:04:13 
uur tot 1:1:22:27 uur. 

Stemming: 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

Besluit 
Artikel 1 
Het amendement "De gemeente Brecht gaat akkoord om dit op te nemen met de Vlaamse Waterweg en om 
samen met de gemeente Schoten te werken aan een oplossing voor de bewoners in de omgeving van Sas 
6.” wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen en komt in de plaats van het voorstel van Open Vld. 

12. Voorstel - Buitenspeeldag - I. Van Den Heuvel 

Historiek 
Voorstel - Buitenspeeldag  

Motivatie 
Over de buitenspeeldag van 24 april laatstleden is heel wat te doen geweest. Vele ouders en kinderen 
voelden zich in de steek gelaten door het afgelasten van de buitenspeeldag in Sint-Job en Sint-Lenaarts. In 
tegenstelling tot de speelpleinwerking en de Roefeldag was er nu geen busvervoer tussen de 
deelgemeenten voorzien. Een betere communicatie dringt zich zeker op. We willen graag de reden kennen 
waarom de buitenspeeldag dit jaar nog maar enkel in Brecht plaatsvond. Wij zijn alvast voorstander om de 
buitenspeeldag elk jaar op een andere locatie te laten plaatsvinden zodat alle deelgemeenten om de beurt 
aan bod komen.  
  
Voorstel : 

 Busvervoer inleggen zoals gebruikelijk bij de speelpleinwerking en Roefeldag. 
 Duidelijke en tijdige communicatie. 
 Stemming door de gemeenteraad 

Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 9 mei 2019, vanaf 1:22:28 
uur tot 1:31:45 uur. 

Stemming: 
Met 3 stemmen voor (Luc Torfs, Ludwig Anthonissen, Ilse Van Den Heuvel), 24 stemmen tegen (Leo Nicolaï, 
Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, Charlotte Beyers, Kris Janssens, 
Christel Van Akeleyen, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, Ben Van 
Riel, Marianne Van den Lemmer, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Roeland Ruelens, Gert Paulussen, 
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Kelly Van Looy, Peter Ballière, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ilse De Beuckelaer, Christel Covens), 1 
onthouding (Joziena Slegers) 

Besluit 
Artikel 1 
Het voorstel wordt verworpen. 

13. Voorstel - honden losloop gebied op De Merel - P. Van Assche 

Historiek 
Voorstel: Brecht onderzoekt of een honden losloop gebied voorzien zou kunnen worden. 

Motivatie 
Er zijn in Brecht zo’n 4.500 hondeneigenaars. 
Onze gemeente is groen en landelijk en heeft de derde grootste oppervlakte van de provincie. 
Brecht kent enkele mooie maar relatief kleine “hondenweiden”. Deze zijn geschikt om de hond even “uit te 
laten” maar zij zijn qua oppervlakte niet groot genoeg om honden toe te laten echt te rennen. 
Toch kent Brecht nog steeds geen plaats waar honden zich echt kunnen uitleven: vrij rondlopen en ravotten 
met andere honden. Het komt hun gezondheid te goede. Honden mogen dan wel “gedomesticeerd” zijn; het 
blijven deels ook kuddedieren die pas tot hun recht komen in die sociale samenhang. 
We dringen er nogmaals op aan in Brecht een echt HondenLosLoopGebied te voorzien (zoals in meerdere 
omliggende gemeenten door de jaren tot stand gekomen zijn). 
Een uitstekede plaats daarvoor lijkt ons “De Merel”. Ook onder het nieuwe bestuur zijn er (voor zover ons 
bekend) nog geen noemenswaardige ontwikkelingen in dit dossier. We kunnen ons niet voorstellen dat op 
de 20Ha die De Merel groot is, geen plaats zou kunnen voorzien worden voor een HLLG. 
Een HLLG kan zeer snel en tegen minimale kostprijs gerealiseerd worden.  
De draadafsluiting rond het gebied kan in eigen beheer uitgevoerd worden. Hetzelfde geldt voor zitbanken, 
enkele afvalbakken en een informatiebord (met reglement). Méér is echt niet nodig. 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 9 mei 2019, vanaf 1:31:46 
uur tot 1:44:12 uur. 
Schepen K. Janssens onderzoekt of in Brecht een echt HondenLosLoopGebied kan voorzien worden.  Dit 
kan misschien ook op een andere plaats gerealiseerd worden en hoeft niet specifiek aan De Merel te zijn. 

Stemming: 
Met 23 stemmen voor (Leo Nicolaï, Sven Deckers, Daan De Veuster, Eline Peeters, Frans Van Looveren, 
Charlotte Beyers, Kris Janssens, Patrick Van Assche, Kris Kenis, Annemie Van Dyck, Tatiana Vandekeere, 
Ben Van Riel, Marianne Van den Lemmer, Natalie Schoonbaert, Hans Verbeeck, Roeland Ruelens, Gert 
Paulussen, Kelly Van Looy, Peter Ballière, Katrien Scheirs, Nathalie Mannaerts, Ilse De Beuckelaer, Christel 
Covens), 1 stem tegen (Christel Van Akeleyen), 4 onthoudingen (Joziena Slegers, Luc Torfs, Ludwig 
Anthonissen, Ilse Van Den Heuvel) 

Besluit 
Artikel 1 
De gemeenteraad gaat akkoord om het woord 'De Merel' uit het voorstel te schrappen. 

14. Voorstel - Mieksebaan alternerend verkeer station Brecht - P. Van Assche 

Historiek 
Voorstel: De Gemeenteraad verzoekt het college van burgemeester en schepenen te (laten) onderzoeken of 
een alternerende verkeersstroom over de Mieksebaan de verkeersstroom naar en van het station tijdens de 
spits kan optimaliseren. 

Motivatie 
Optimaliseren verkeersstroom tijdens de spits. 
Zowel de NMBS-parking aan het station als de parking aan de Koetunnel zijn de laatste maanden regelmatig 
volzet. Het station trekt steeds méér reizigers aan. 
In die mate dat zelfs geopperd wordt in St-Job een bijkomend treinstation aan te leggen. Dat lijkt ons een erg 
complex project dat, mocht het al haalbaar zijn, niet op korte termijn gerealiseerd kan worden. 
Er bestaat een andere oplossing die vrij snel gerealiseerd zou kunnen worden. 
Om de verkeersstroom zowel naar als van het station te optimaliseren, om de Schotensteenweg zowel als 
de E19 te ontlasten, zou de Mieksebaan als alternatieve route dienst kunnen doen. 
Tijdens de ochtendspits zou de verplichte rijrichting naar het station toe zijn (Noord) terwijl tijdens de 
avondspits de omgekeerde rijrichting – van het station weg (Zuid)- zou gelden. Deze regeling kan door 
verkeersborden kenbaar gemaakt worden.  
De “knip “kan vervangen worden door met een slagboomsysteem (bv klokgestuurd) te werken. 
De snelheid zou best tot xxKm/u beperkt worden. 
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Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 9 mei 2019, vanaf 1:44:13 
uur tot 1:52:35 uur. 

Besluit 
Artikel 1 
Het voorstel wordt ingetrokken. 

15. Interpellatie - Bestrijding eikenprocessierupsen Brecht - J. Slegers 

Motivatie 
Vorig jaar is door raadslid J. Slegers op de gemeenteraad een tussenkomst gedaan aangaande de 
bestrijding van de processierups binnen onze gemeente. 
Raadslid J. Slegers heeft daarbij een aantal voorstellen gedaan, o.a behandeling met nematoden, en 
pleitte voor een preventief plan van aanpak voor een onze gemeente Brecht. 
Het voorstel was daarbij om tijdig te beginnen aan een effectief bestrijdingsplan. Voorbereid zijn bij 
het uitkomen van de eerste rupsen. 
Via de provincie Antwerpen is er een meldpunt waarbij vanaf 6 mei toestemming kan worden bekomen om 
met Bacillus thuringiensis te spuiten. Hoewel dit een biologisch middel 
is via een bacterie, start een juiste bestrijding van eikenprocessierupsen met een Plan van Aanpak die 
geheel is afgestemd op de omgeving. Als je dit middel wil gebruiken moet je 
kunnen aantonen dat er effectief hinder is van de eikenprocessierups. Zij vragen daarom een telling na het 
rupsenseizoen (vanaf augustus tot december) van vorig jaar op de aanwezige 
nesten. 
 
Zijn er meldingen via dit meldpunt aan de provincie doorgegeven? 
Oprecht Brecht stelt zich nu de vraag wat het huidige bestrijdingsplan is voor de processierups? 
Oprecht Brecht heeft hierbij ook nog de volgende vragen: 
1) Wat is zijn de bestrijdingskosten geweest van het afgelopen jaar? 
2) Op welke basis is toen de bestrijding gebeurd en door welke firma(‘s)? 
3) Zijn er mogelijkheden bekeken voor eventuele tussenkomsten via de provincie? 
Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 9 mei 2019, vanaf 1:52:36 
uur tot en met 2:01:50 uur. 

16. Vraag - Stand van zaken uitbating cafetaria 't Centrum - I. Van Den Heuvel 

Historiek 
Vraag : stand van zaken uitbating cafetaria 't Centrum. 

Motivatie 
Wij vragen ons af waarom de cafetaria van 't Centrum nog steeds niet open is ? Er is serieus geïnvesteerd, 
ons lijkt dan ook dat het de bedoeling is dat dit begint te renderen. 
  
Daarom volgende vragen voor schepen D. De Veuster : 

 Waarom is de cafetaria nog niet geopend ?  
 Is er een richtdatum ? 
 Hoever staat het met de zoektocht naar een nieuwe uitbater ? 
 Welke procedure wordt momenteel gevolgd ? 
 Zijn er kandidaten en zo ja welke ? 

Er wordt voor de tussenkomsten verwezen naar het audioverslag van vandaag, 9 mei 2019, vanaf 1:01:51 
uur tot 2:08:45 uur. 

17. Vraag - Beleidsverklaring - L. Torfs 

Motivatie 
Vraag : 
Nu de coalitie al meer dan een half jaar geleden gevormd werd, mag de Brechtse burger toch wel gaan 
weten wat hen de komende jaren te wachten staat. 
Terwijl in heel wat andere gemeenten de beleidsverklaring aan de burgers werd voorgesteld, blijft het in 
Brecht windstil. 
Ontbreekt het het Brechtse gemeentebestuur aan ambitie, of moet er eerst nog één en ander onderzocht 
worden, of wordt de beleidsverklaring misschien eerst via inspraak aan de burgers voorgelegd,...  
Graag een stand van zaken. 
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Voor de tussenkomsten wordt verwezen naar het audioverslag van vandaag, 9 mei 2019, vanaf 2:08:46 uur 
tot en met 2:14:00 uur. 
Burgemeester S. Deckers bedankt alle diensten voor de goede informatie die werd voorbereid en 
doorgegeven.  
 

 
Annemie Marnef Leo Nicolaï 
Algemeen Directeur Voorzitter gemeenteraad 
 


