Verslag nr. 344
1

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Verslag 343 wordt goedgekeurd.
2

Omgevingsvergunningen

2.1

OMV_2018124579 – kapvergunning Martensstraat 26

-

Kappen van 11 dennenbomen

Opgegeven reden: bomen sterven door de droogte, daardoor is er gevaar voor het omvallen
van de bomen. De bomen staan op 1 m van de scheidingslijn.
Advies: de SMAR geeft een gunstig advies.
2.2

OMV_2018127780 – Kapvergunning Hanenberg 36

-

Kappen van 5 canadabomen

Advies: de SMAR geeft een gunstig advies.
2.3

Vraag van burger - Broekstraat, Averbode

•
Jean-Pierre neemt contact op met de eigenaars. We kunnen adviseren om een boomchirurg
onder de arm te nemen en met hem te bespreken wat er mogelijk is voor deze boom.
•
Volgens de beslissingsmatrix van ANB lijkt het erop dat deze boom zou kunnen geklasseerd
worden als een monumentboom. De eigenaars zouden de status van monumentboom kunnen
aanvragen.
3

Belangrijkste Milieutopics CBS

-

Muziekvergunningen: 14

-

Meldingen (Kl.3)

o

Ondergrondse gastank (2.750 L), St-Jan Berghmansstraat 7

o

Tijdelijke bronbemaling, Witte Hoeve 5

-

OMV grondwaterwinning Frans Smeyersstraat werd afgeleverd

-

Begeleidingstraject lichtwerking Vlaams-Brabant door Ecolife

-

Actie stroomversneller – PV-installatie op het dak van de Hemmekes goedgekeurd

o

Extra opslagbatterij

o

Laadpaal

o

deelauto

Erosieproject Kwalijkstraat: belofte tot vestiging van recht van opstal en overeenkomst met
de gebruiker.
4

Varia

-

De politie heeft momenteel veel aandacht voor sluikstorten

o
Graag nog niet over communiceren. Binnenkort zal de politie/gemeente zelf een
communicatie voorzien.
o

In samenwerking met Ecowerf (zij doen de vaststellingen en brengen de politie op de hoogte)

o

Camera’s aan de glasbollen en bepaalde gekende locaties

o

Voorlopig 17 pv’s opgesteld => resulteert normaal in GAS-boetes

o

In Scherpenheuvel-Zichem worden geen retributies doorgerekend.

Openbare vuilbakken op het Isabellaplein worden geregeld benut door omwonende om
huishoudelijk afval te deponeren
o
In de vergadering wordt opgemerkt dat bewoners van appartementen niet altijd even
gemakkelijk met hun GFT-afval weg kunnen. Het kan een denkpiste zijn om hier in het woonbeleid
rekening mee te houden Mogelijk voorstel: bij het bouwen van appartementen rekening houden met
faciliteiten voor GFT-afval. Dit zou eventueel in een gemeentelijke verordening (‘woonkwaliteit’)
kunnen verwerkt worden.
-

Gevraagd om reespiegels te hangen in Testelt in de buurt van IJs Wim.

Op de Westelsebaan (zijde van de KBC) ligt een braakliggend stuk grond tussen de rijhuizen.
Op dat stuk grond ligt heel wat zwerfvuil. De eigenaar zal verwittigd worden door de stad.
De eigenaar van het perceel werd aangeschreven.
Op de hoek recht tegenover de Colruyt in Averbode (tussen de bibliotheek en de Colruyt) zijn
twee eiken gekapt. Marc zal nakijken of daar een vergunning voor aangevraagd werd.
De bomen stonden op minder dan 15m van de vergunde woning.
Ze mogen dan gekapt worden zonder vergunning.
In Scherpenheuvel aan de fontein stoppen de fietspaden een 100-tal meter voor het rond
punt. Er wordt gevraagd of er in Scherpenheuvel ook geen fietssuggestiestroken kunnen aangelegd
worden (cfr. centrum Zichem). Deze wegen zijn gewestwegen.
De stad heeft aan het gewest reeds gevraagd om deze fietspaden door te trekken. Maar voorlopig
ontbreken daar de nodige kredieten.
-

Staf heeft laten weten dat ‘zijn bult’ voor de deur weg is.

Project Winterbeek van OVAM: openbaar onderzoek is afgerond en het project is conform
verklaard.

28/11/2018 om 19:30u: ‘Geen water meer uit de kraan’ – Beverhuis (Wijk Poels),
Tulpenstraat 2A in Diest (voor 23 november inschrijven). Zie bijlage.

