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1. Goedkeuring verslag 334
2. Stedenbouwkundige vergunningen
- Kappen van een boom – Diestsestraat 280
De aanvrager motiveert de aanvraag voor het kappen van de boom als volgt:
Boom (80 jaar) wordt te groot en vormt gevaar bij stormweer
Bladeren hinderen de buren
Boom veroorzaakt schaduw op PV installatie
Advies: De eik staat op een weilandachtige achtertuin op voldoende veilige afstand van de huizen en lijkt zich in
een gezonde toestand te bevinden. De SMAR vindt dat het kappen van deze boom een verlies zou betekenen
voor het leefmilieu en geeft daarom een ongunstig advies.
- Kappen van bomen – Brielstraat
Boom is verwikkeld in de elektriciteitsdraad
Advies: De SMAR geeft een gunstig advies.
- Rooien van 1 boom – Groenstraat (Eandis)
Slopen van een hoogspanningscabine in aluminium en plaatsen van een nieuwe distributiecabine
Advies: De SMAR geeft een gunstig advies.
3. Belangrijkste Milieutopics CBS
- Muziekvergunningen: 4
- Afvoeren ontwaterd rioolslib (2018): opstart van de procedure
- Textielinzameling door Lionsclub op 21/04/2018
- Samenaankoop bloemenzaad 2018
- Gunstig advies ontheffing PR-MER – Demervallei meander Vinkenberg
- Opruimen zwerfvuil 2018 via sociale tewerkstelling of wijkwerk
- Aankoop roze zakken
- Ophalen en bijhouden loslopende dieren (omdat het dierenasiel van Aarschot gesloten is) voor resterende
periode in 2017: gegund aan de zorghoeve vzw Leefdaal:
22,50 €/hond + 0,80 €/km
25,00 €/ander dier + 0,80 €/km
- Milieuvergunningen klasse 3
Houden van 8 honden – Kastanjestraat 3
Tijdelijke breekinstallatie – Mannenberg 263
Propaangastank – Ballaarstraat 43
Propaangastank – Nieuwstraat 76
Elektriciteitscabine Eandis – groenstraat z/n
Houden van 9 honden – groenhoef 66
4. Varia
- Er wordt gevraagd of het mogelijk is om reespiegels te plaatsen aan de Bergstraat (Testelt, aan Ijs Wim).
- In de omgeving van de dorpskerk in Averbode (Judocus Pauwelslaan & Merodelaan) gebeuren nog steeds
vandalenstreken (zie ook verslag 333). De aangebrachte schade werd al hersteld.
- Tiensestraat ligt zwerfvuil t.h.v. 139

- Aan de verkeerslichten op de Mannenberg is een drietal maanden geleden een ongeval gebeurd. Het
verkeersbord ligt daar nog steeds in de kant.
- Aan de Judocus Pauwelslaan x Merodelaan blijft water op de weg staan (waar vroeger op de hoek de
glascontainers stonden), wateropvanger werd niet geruimd.
- Na overleg door de aanwezigen leden is besloten een einde te maken aan het lidmaatschap van de SMAR
Scherpenheuvel-Zichem, van één van de leden op basis van Art 5 van de staturen van de Stedelijke
Milieuadviesraad. Deze beslissing werd unaniem genomen door de aanwezige leden en bij 2/3 van de leden
van de SMAR. Er werd overgegaan tot deze beslissing omwille van de veelvuldige afwezigheden en/of
verontschuldigingen van het betrokken lid, sinds januari 2016. De voorzitter zal de betrokken persoon inlichten.
Op deze manier zal de naam van de betrokkene niet openbaar worden gemaakt, bij de publicatie van het
verslag aan niet-leden van de SMAR, teneinde de privacy van al de leden te vrijwaren.

