Verslag nr. 342
1

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Verslag 341 wordt goedgekeurd.
We heten Patrick Vermeulen welkom. Marc zal de statuten van de SMAR via mail aan Patrick
bezorgen.
2

Omgevingsvergunningen

2.1

Weckx – gondwaterwinning

-

Klasse 2: hernieuwing van een grondwaterwinning met capaciteit van ca. 11.000 m³

Advies: de SMAR geeft een gunstig advies.
2.2

Openbaar onderzoek sanering Winterbeek

•

Openbaar onderzoek loopt van 25/08/2018 – 25/09/2018

Advies: de SMAR heeft geen opmerkingen op het plan.
2.3

Jan van Rijswijckstraat – kappen van eiken

•
Er werd een schrijven aan de SMAR gericht met de vraag of we ons negatief advies willen
herzien.
Advies: De SMAR heeft de extra argumenten in overweging genomen en is van oordeel dat ze niet
van milieuhygiënische aard zijn. De SMAR blijft bij zijn oorspronkelijk negatief advies.
2.4

Terinzagelegging plan-MER MAP 6

In de kennisgeving van het plan-MER zitten nog geen concrete maatregelen omdat
Vlaanderen momenteel nog in onderhandeling is met de Europese commissie over het nieuwe
maatregelenpakket. De milieueffecten van het onderhandeld maatregelenpakket zullen in het MER
per maatregel besproken worden.
Advies: De SMAR geeft geen advies op het plan-MER
3

Belangrijkste Milieutopics CBS

-

Muziekvergunningen: 42

-

Meldingen (Kl.3)

o

Melding van overname schapenstal - Nieuwstraat
de schapenstal van Natuurpunt wordt overgenomen door Landschapszorg
MV omvat o.a. houden van 460 schapen, opslag van hooi, en dierlijk mest.

o

Transformator (distributiekabinne) – Ernest Claesstraat

-

In de Abdijstraat zijn 2 vuilbakken bijgeplaatst

-

Op het dak van het ‘t Steltje worden zonnepanelen geplaatst.

4

Varia

In de regio tussen Scherpenheuvel en Kaggevinne waren de afgelopen weken verschillende
wegenwerken aan de gang. Op bepaalde wegomleidingen werden zelf ook werken uitgevoerd.
Een aantal voetwegen in de regio rond de Frans Smeyersstraat (o.a. Cretsweg) worden
geregeld gebruikt door ruiters wonende in de omgeving. Als de ruiters niet verder kunnen, rijden ze
verder over privégronden en soms rijden ze op de velden naast de wegen. We vragen aan de
buurtpolitie om daar extra waakzaam te zijn.
Er wordt opgeworpen of het niet aangewezen zou zijn dat Scherpenheuvel-Zichem in het
ruimtelijk beleidsplan van de volgende legislatuur een klimaatreflex integreert. In de klimaatreflex
zou rekening kunnen gehouden worden met het meer voorkomen van extreme droge en natte
periodes.
Zaterdag 15 september is het weer plantjesverkoop voor komop tegen kanker aan het
containerpark van Zichem.
o

09u – 11u: Jean-Pierre

o

11u – 13u: Paul & René

o

13u: Jean-Pierre

-

De SMAR aanvaard de kandidatuur van Patrick Vermeulen.

