
 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

 
 agenda    verslag: Landbouwraad 

vergaderdatum: 07/02/2018 
voorzitter: Eric Goossens 

verslaggever: Sabine Van Eester 
aanwezig: Eric Goossens,  Wim Joosen, Louis Van Looveren,  Emma Wijnants, 

Annemie Van Dyck, , Vital Bogaerts, Luc Aerts, Marc Van Looveren, Wim De 
Bruyn, Koen Van Hooydonck, Ronny Van Riel, Thijs Vrints,  Jos Van Dyck, 
Danny Matthijsen, Stan Beyers 

afwezig met kennisgeving: Tom Kenis, Louis Aernouts 
afwezig zonder 
kennisgeving: 

 

 
 

 
Verslag Landbouwraad 07 februari 2018 
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering. 

Het verslag van vorige vergadering 28/11/2017 wordt goedgekeurd 
 

2. De Merel 
Er werd begin december een andere notaris aangesteld door AG Vespa. 
Kempisch Landschap is dit voorbeeld gevolgd. 
Tot op heden is er nog geen ontwerpakte. 
Er wordt nog gewacht op de overdracht van het dossier tussen de 2 notarissen. 
   

3. RUP Marum 
Op 17/11/17 werd de opstartvergadering van het RUP Marum gehouden. Tijdens deze vergadering 
werden een aantal afspraken gemaakt nl. dat Brecht het dossier zou trekken, de kostenverdeling 60% 
door Brecht en 40% door Wuustwezel.  
Ondertussen werd al een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd door het college van Brecht. 
Wuustwezel zal hierin nog volgen. 
De dienst grondgebiedzaken heeft ook een tekst opgemaakt waarin de lastvoorwaarden zijn 
opgenomen voor de aanstelling van een studiebureau. 
Er zullen nog verschillende overlegmomenten volgen waarbij de andere partijen zullen worden 
betrokken namelijk de vertegenwoordigers van de 2 landbouwraden, 2 landbouwers uit het Marum, 
Pidpa, ANB en Natuurpunt.    
De procedure voor de opmaak van een dergelijk RUP neemt een termijn van 1,5 à 2 jaar in beslag. 
Er zal een RUP worden opgemaakt voor Brecht en een RUP voor Wuustwezel met dezelfde inhoud. 
 

4. Project mestgassen  
Het project is op een moment in een impasse terecht gekomen doordat de zonecommandant van de 
brandweer zich in laatste instantie niet meer akkoord kon gaan met de verloop van het project.  
De zonecommandant vond de de opleiding voor de boeren onvoldoende en eiste een risicoanalyse 
van de landbouwbedrijven.  
Ondertussen werd een dergelijke analyse opgemaakt door Igean maar deze bleek eveneens 
onvoldoende. 



 

Er wordt nu een nieuw overleg ingepland met de zonecommandant om het project terug vlot trachten te 
trekken.  
Enkele leden van de landbouwraad stellen de vraag of de brandweer dan niet zelf kan komen indien 
nodig. Tot op heden hangt hier een stevig kostenplaatje aan vast... 
  
  
 

5. inzameling landbouwfolie: periode 15 t/m 28/2/18 
Er zullen opnieuw containers geplaatst worden bij Van Gastel in Sint-Lenaarts. Johan Van Gastel zal 
de coördinatie dit keer op zich nemen.  
Sabine stuurt opnieuw een mail naar alle landbouwers. 

6. Varia        
 
- project weidevogels: het project werd sterk afgezwakt en houdt nu enkel nog een onderzoek in naar draagvlak 
bij de landbouwers. Er zou een kostenplaatje van 820 euro aan vasthangen voor de gemeente.  
De landbouwraad geeft negatief advies. 
-project 'Waddisda... ophetveld?" van vzw 't Pleckske: mogelijke locaties voor de 5 borden. 
 - bieten: Dirk Covens (wordt nagevraagd) 
 - Luzern: Jef Ooms - perceel naast de autosnelweg.  
 - Aardappelen: Eric Goossens - perceel Hoekstraat 
 - Granen: - Ronny Van Dyck - perceel hoek Tilburgbaan - Westmallebaan. 
     - Triticale: Luc Verheyen. 
  
7. Rondvraag       
 
-De Grachten van de Brasschaatbaan zitten nog steeds dicht tussen de Lege Mereyt en de grens met 
Brasschaat. De landbouwraad beslist een officiële brief te sturen naar het college om de situatie aan te klagen. 
Ondertussen zijn er verschillende locaties gekend waar zich problemen voordoen: 
 - Brasschaatbaan 
 - Luyckstraat 
 - Broekhovenstraat 
 - Molenheiken 
De grachten van al deze straten dienen door Pidpa onderhouden te worden. Vraag stellen aan het CBS om 
Pidpa hierover aan te manen. 
- In het centrum van Brecht geldt een tonnagebeperking tot 5 Ton. Wat met leveringen? 
Hierop bestaan 2 uitzonderingen nl. vergunningshouders en bestemmingsverkeer.  
Leveringen worden onder bestemmingsverkeer gecatalogeerd. Dit moet kunnen aangetoond worden d.m.v. 
een leveringsbon of CMR. 
- Komt er een parking bij in de Lessiusstraat?  
Naast Patrick Meyvis, in de Lessiusstraat komt inderdaad een park & ride. 
De Lessiusstraat en de Biest zullen op termijn worden overgedragen aan de gemeente waarna de herinrichting 
ervan kan aangevat worden.  
- aan het station zijn er heel wat parkeerproblemen.  
parkeren op de grasbermen wordt voorlopig niet geverbaliseerd. Er zijn echter plannen om de parking te 
verdubbelen aan de andere kant van de busperrons. De gemeente voorzag reeds de openbare verlichting en 
de cameras.  
De eerste vergunningsaanvraag van de NMBS werd door de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar 
onontvankelijk verklaard om reden van niet in overeenstemming met het gewestelijk RUP. Er zou te weinig 
groenvoorziening zijn ingepland.  
De ingebruikname van de nieuwe parking wordt voorzien tegen 2020. 
Kan er geen betalende parking voorzien worden? Dit werd in het verleden al eens van tafel geveegd door de 
NMBS. Zij vrezen een afschrikkend effect op potentiële reizigers.  



 

Mogelijks kan er een verdieping gemaakt worden op de parking? Qua zicht zou dit niet aantrekkelijk zijn. 
 
 
 

Volgende vergadering woensdag 4 april 2018 – 20.30u GC Jan Vander Noot 

 
 


