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Verslag Landbouwraad 04 april 2018 
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering. 

Het verslag van vorige vergadering 07/02/2018 wordt goedgekeurd 
 

2. Voorstelling project agrarisch hergebruik – Marlies Caeyers en Christel Claes (Provincie Antwerpen) 
In bijlage bij dit verslag vindt u de powerpoint presentatie van de voorstelling.  
Enkele opmerkingen die werden gemaakt bij dit project: 
- De studie dient rekening te houden met de verhouding uitbreiding tov. PAS.  
- Groen is een belangrijk probleem in agrarisch gebied. Dit is misschien wel belangrijker dan 

zonevreemd gebruik.  
- Zonevreemde bewoning zou nooit zeggenschap mogen hebben over wat de naburige landbouwer 

kan of mag doen.  
Het project heeft als uitgangspunt het zoeken naar mogelijkheden zodat landbouwbedrijven kunnen 
blijven bestaan en in het beste geval ook nog kunnen uitbreiden.  
 
De provincie Antwerpen organiseert op dinsdag 17 april 2018 een denkdag in het kader van het PDPO 
project ‘Agrarisch hergebruik van landbouwinfrastructuur’. Wij organiseren deze dag onder de titel ‘ 
landbouw in agrarisch gebied, vreemde eend in de bijt?’. Met deze dag hopen we jullie te informeren 
over een aantal relevante topics binnen dit thema en tegelijk horen we graag van  jullie welke 
aandachtspunten jullie ons meegeven bij de uitvoering van het project.  
Meer informatie + inschrijven kan via: https://www.provincieantwerpen.be/economie/landbouw-en-
platteland/kalender-landbouw-en-platteland.masterdetail.html/p_detail_url/nl/dese/dienst-landbouw-en-
plattelandsbeleid/kalender/studiedag--landbouw-in-agrarisch-gebied--vreemde-eend-in-de-
bijt.period_1.html 
 
   

3. Beheerscommissie Marum 13/03/2018 
De verschillende actoren kozen een aantal aandachtspunten uit de studie van het VLM die voor hen 
belangrijk zijn. Hieruit kwam vooral de verrassende vraag van Pidpa om de wegenis in het Marum over 
te dragen aan de gemeentebesturen van Brecht en Wuustwezel.  
Verder wordt er onderzocht wat de mogelijkheden zijn van Landinrichting en of dit voor het Marum 
interessant kan zijn.  

https://www.provincieantwerpen.be/economie/landbouw-en-


 

Wuustwezel nam contact op met Regionaal Landschap de Voorkempen om de mogelijkheden te 
bestuderen i.v.m. de baileybrug. 

4. stand van zaken dossier de Merel  
Donderdag 5/4/18 zijn de landbouwers uitgenodigd om hun voorkooprecht af te tekenen en het nieuwe 
pachtcontract met Kempisch Landschap te tekenen.    
Verwacht wordt dat het verkoopcontract dan ook op korte termijn kan getekend worden.  
1 perceel zal openbaar verkocht worden.  
 Verder zijn er geen percelen vrij gekomen.  
Noot: op 5/4/18 gingen alle pachters, behalve 1 over tot de afstand van hun voorkooprecht. Er bestaat 
nog een kans dat deze ene pachter nog zal bijdraaien. Alle pachters en gebruikers van gronden 
tekenden ook een nieuw pachtcontract met Kempisch Landschap.  
 

5. ABG (Agrobeheersgroep) 
De machine voor het maaien van de laatste meter wordt voorgesteld. Momenteel is er hierrond nog geen 
akkoord rond vermits er bedenkingen kunnen gemaakt worden bij de praktische haalbaarheid : 
de verschillende partners zullen de machine tegelijkertijd op verschillende plaatsen wensen te gebruiken. 
In Wuustwezel is men geïnteresseerd in de aankoop van een hakselaar. Hier zou enkel Brecht en 
Wuustwezel samen aankopen.  
Er volgt nog een demodag om de machines te demonstreren. 
De raad is van mening dat het niet de taak van de gemeente is om geld te investeren in dergelijke 
machines.  

6. Beheerscommissie Brechtse Heide 30/11/2017        
 

 De intrekking van de helivergunning van de firma Luyckx werd in discussie getrokken .Er waren 
zowel voor als tegenstanders aanwezig op de vergadering. De beheerscommissie heeft beslist geen 
standpunt over dit punt in te nemen.  
De knotploeg heeft een aantal houtkanten gesnoeid. Zij doen dit gratis in ruil voor het hout.  

  
7. Overleg met Pidpa     
 
Naar aanleiding van de vraag vanuit de landbouwraad werd een overleg gehouden met Pidpa m.b.t. het 
onderhoud van de grachten en de bermen. 
Dit overleg is nuttig gebleken.  
De planning zal licht gewijzigd worden.  
Er werd overeengekomen om zowel als gemeente als Pidpa gelijktijdig in dezelfde zone te werken zodat alle 
grachten binnen die zone zijn aangepakt. 
Er wordt bekeken het maaien van taluds door Pidpa kan overgedragen worden aan de gemeente. De gemeente 
bekijkt dan eveneens of dit in eigen beheer of door uitbesteding aan derden kan gebeuren. 
De probleemzones in de Luyckstraat, Broekhovenstraat, Molenheiken en Brasschaatbaan zullen zeker worden 
aangepakt.  
 
8. informatieborden project “wadisda… ophetveld?”   
 
 
Enkel voor de 2 borden over de granen werd nog geen locatie gevonden. 
Emma hoort bij Luc Verheyen voor de Triticale en eventueel ook voor de gerst  
Danny hoort bij Ronny Van Dyck i.v.m. Triticale.  
 
 
9. Varia   
 



 

 
- Rond de schietstand is het momenteel windstil. 
- Kunnen de lichten op de Mallebaan richting Oostmalle aangepast worden .Hier sta je dikwijls voor 

het rood zonder reden. Rond de herinrichting van de infrastructuur in deze zone zijn al besprekingen 
met AWV gaande. Hierbij wordt bekeken hoe de kruispunten van de Bosstraat, Heihoefke en 
Mallebaan met de Oostmallebaan kunnen geoptimaliseerd worden. Daarbij wordt gedacht aan een 
oversteekplaats voor fietsers en voetgangers t.h.v. Kraaienhorst.  
Dit dossier is gekoppeld aan een rioleringsdossier.  
Momenteel werd er nog geen budget voorzien bij AWV. 

- Op 18/4/18 wordt het bosbeheersplan voorgesteld. Zie uitnodiging in bijlage. 
- Door de wegenwerken die plaatsvonden op het traject tussen Sint-Lenaarts en Hoogstraten werden 

de bermen van de landbouwwegen in de buurt kapot gereden door het sluipverkeer. Bv. In Langbos. 
Graag  nazicht door de gemeente. 

- In de Overbroekstraat, het gedeelte tussen de Mortelstraat en Mieksebaan, is de berm ook kapot 
gereden.  

- In de Sint-Jobbaan, teneinde de varkensruggen is de baan weggezakt. Kan deze terug verhard 
worden?  

- Kan er iets gedaan worden aan de zichtbaarheid aan brug 11. Hier werd de voorrangsregeling 
omgedraaid maar verder is er weinig mogelijk om de situatie te verbeteren.  

- Er werden 7 containers vol geladen met plastiekfolie. Er moet echter meer betaald worden dan er 
ontvangen wordt. Dit bedrag is vrij laag in verhouding tot het grote aantal plastiek dat werd afgevoerd. 
Er wordt 100 euro betaald aan Johan Van Gastel. 

- Er is een principeovereenkomst waarbij de gemeente de hoek van de Hofstraat en Biest (Rome) 
voor langere periode gaat huren om hiervan een parking te maken. Dit dient nog door het college 
van burgemeester en schepenen worden bekrachtigd.  

 
 
 
 

Volgende vergadering woensdag 5 september 2018 – 20.30u GC Jan Vander Noot 

 
 


