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1. Goedkeuring verslag 334
2. Stedenbouwkundige vergunningen
- Kappen van coniferen, loofbomen & struiken – Oudestraat aanpalend aan nr. 33
Opkuisen van een perceel bouwgrond
Advies: De SMAR geeft een gunstig advies.
- Kappen van coniferen & struiken – Oudestraat aanpalend aan nr. 31
Opkuisen van een perceel bouwgrond
Advies: De SMAR geeft een gunstig advies.
3. Belangrijkste Milieutopics CBS
e

- 2 uitbreiding natuurreservaat Averbode Bos & Heide: gunstig geadviseerd mits
Geen voorkooprecht op percelen in visiegebied
Er moet rekening gehouden worden met het RUP zonevreemde woningen
Domein de Vijvers niet in visiegebied
- 7 muziekvergunningen.
- Milieuvergunningen klasse 3
Feestzaal de Hemmekes
Propaangastank, Hoensberg 107
- Zwerfvuil 2018: prijsaanvraag
- Bosdecreet: melding verkoop van een bos
Zichems veld
Reynersveldweg
- Ruiternetwerk: 9 overeenkomsten private wegen goedgekeurd
- Demerfietspad Zichem – Testelt
Regionaal Landschap Noord-Hageland: voorstel + budget voorzien in begroting 2018
- Verslagen van de Merode
Werkgroep toezicht
Werkgroep eigenaars
Landinrichtingsproject onthaalpunten
- Voorstelling Transitie: zonneplan Scherpenheuvel-Zichem
Transitie geeft een toelichting over hun projectvoorstel om zonnepanelen te plaatsen op openbare
gebouwen. Het project kadert in het burgemeestersconvenant 2020, nl. 20% besparing en hernieuwbare
energie.
Marc heeft dienaangaande de beschikbare nuttige informatie van onze gemeente overgemaakt. Deze is nu ter
studie bij de aktiegroep.
Zij vragen of er iemand van de SMAR geïnteresseerd is om mee te werken in hun stuurgroep voor dit project. In
bijlage een digitale samenvatting van de presentatie.
5. Varia
- Op Weg Messelbroek worden bomen gezaagd op zondagen. Op zon- en feestdagen mag er niet gezaagd
worden. Voor dergelijke zaken moet er contact opgenomen worden met de politie.
- Aan de glascontainer in de Ballaarstraat ligt weer heel wat sluikafval.

- Er wordt aandacht gevraagd voor de plaatsing van grote reclameborden bij evenementen (o.a. bij de Vijvers)
zodat deze de zichtbaarheid op de openbare weg niet storen.
- Kruising Frans Smeyerstraat – Akkerstraat staat verkeerssignalisatie foutief.
- Op woe 15/11 organiseert Transitie in de bib van Averbode een kennismaking. Wie graag wil deelnemen moet
wel op voorhand inschrijven:
via transitie_scherpenheuvelzichem@live.be of
op het nummer 0474 40 45 04
Website: http://scherpenheuvel-zichem.transitie.be/veerkracht/
- Op zaterdag 25/11 organiseren W&Z en ANB een bewonerswandeling op de Vinkenberg, om de werken in het
kader van het Europese project Belini en het Sigmaproject Demervallei te duiden.
Afspraak in CC Den Amer (kleine zaal aan achterzijde), Nijverheidslaan 24 in Diest.

