Verslag nr. 343
1

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Verslag 342 wordt goedgekeurd.
2

Omgevingsvergunningen

2.1

Verswijfelt, dierenartsenpraktijk - Turnhoutsebaan zn

-

Klasse 2: exploitatie van een nieuwe dierenartsenpraktijk

(betreft een kennisgeving daar het dossier reeds tijdens de vakantiemaanden werd ingediend).
Omvat: labo, rijpiste, voertuigen, 110 m³ mest, stallingen voor 15 dieren, lozen afvalwater.
Er werden geen bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek.
Gunstig advies van:
o

provinciale omgevingsvergunningscommissie

o

dienst omgevingsvergunningen (milieu)

o

Wegen en Verkeer.

Dossier werd ondertussen reeds vergund.
3

Belangrijkste Milieutopics CBS

-

Muziekvergunningen: 8

-

Meldingen (Kl.3)

o

OMV2018/00043M – Carrefour Testelt

Transformator, koelinstallatie, opslag en verkoop producten van dierlijke oorsprong, bereiden van
voedingsproducten.
o

OMV2018/00048M – Nieuwstraat 61

Ondergrondse gashouder
o

OMV2018/00049M – Vossekotstraat zn

Bronbemaling aan nieuwbouw
o

OMV2018/00152 – elektriciteitscabine Koestraat zn

(slopen + nieuwbouw)
-

Asbestafbouwbeleid.

De minister van Leefmilieu wil een versnelde afbouw van asbest.

De stad kan een subsidie krijgen van + 33.000 euro.
De stad heeft hierop ingetekend.
-

Het bodemsaneringsproject De Hulpe/Winterbeek werd gunstig geadviseerd.

Het schepencollege steunt het project “Groene boulevard aan de Voortberg”, zoals werd
ingediend door Natuurpunt. Dit project omvat
- werken achter de Voortberg
- aanleg parkeerplaats in de Langestraat.
4

Varia

De plantjesverkoop voor “kom op tegen kanker” op het containerpark van Zichem was een
groot succes.
-

Eiken werden geknot in de Nieuwstraat/Boonstraat.

Deze bomen werden al een 2-tal jaar geleden geknot. Maar op zo een wijze dat ze afgestorven zijn.
De eigenaar heeft nu van de burgemeester toelating om deze ‘gevaarlijke’ bomen te rooien.
De zwarte paaltjes tegenover het Molenhuis liggen vaak om. Dit is een gevaar zowel voor de
voorbijrijdende auto’s als voor de voetgangers.
Een 2-tal weken geleden op een zondag vond er een old timer race plaats in de Frans
Smeyersstraat. Politie werd toen verwittigd.
-

Frans Smeyersstraat 5 overhangende takken

-

Groenstraat/Holleblok: overhangende takken

Op de percelen naast kerk Averbode, Prins de Merodelaan werden bomen gerooid. De
stronken werden gefreesd. Gefreesd takhout vloog tot overkant van de rijbaan.
Ook werd er takhout opgeslagen in het achterliggende bos, eigendom van de stad.
-

Poortberg: veel zwerfvuil

-

Natuurpunt heeft voor onze regio een nieuw bestuur.

o

Diverse personen verantwoordelijk voor deelgebieden

o

Afvaardiging voor de SMAR dient aangevraagd te worden via de normale procedure.

-

Project ‘Overal Stroomversnellers’: aantal stemmen werd gehaald.

De procedures voor het leggen van PV-installatie op de daken van De Hemmekes en de
kleuterschool in Testelt werden opgestart.

