Verslag nr. 345
Goedkeuring verslag vorige vergadering
Verslag 344 wordt goedgekeurd.


In het vorige verslag werd een voorstel geformuleerd om bij het zetten van appartementen
voorzieningen voor GFT op te leggen. Vanuit de vergadering wordt gevraagd wat de procedure nu
verder is gevolg ons voorstel. Er wordt meegedeeld dat, zoals gebruikelijk, het verslag aan de
burgemeester en schepenen werd bezorgd.
Omgevingsvergunningen
OMV_2018/00198 –
-

Bomen langs de spoorweg, sommige bomen op minder dan 20m.
Advies: de SMAR geeft een gunstig advies.

OMV_2018/00210 – Kappen van bomen, Vorststraat 89
-

Kappen van dennen
Advies: de SMAR geeft een gunstig advies.

OMV_2018122427 (2018/00201) – Inrichtingsplan Ppoort Scherpenheuvel, inrichting station Zichem
-

Aanleg van een nieuw voetpad
Doorsteek van containerpark tot aan de Hoornblaas (voorlopig).
Langs de nieuwe voetweg is een extra aanplant van bomen voorzien

Advies: de SMAR geeft een gunstig advies en tevreden met de extra aanplant van bomen.
OMV_2018/00158 – Biodiversiteitsproject ‘exotenbestrijding en slibruiming Ernest Claesstraat Zichem’
-

Het project voorziet in het verwijderen van exoten.
In het projectgebied zijn er verschillende vijvers vlak naast elkaar gelegen. Het project zelf voorziet in
de herinrichting van 6 vijvers met als doel het verhogen van de biodiversiteitspotentieel.
Het project omvat het ruimen van slib uit 5 van de 6 vijvers. Het slib van sommige vijvers bevat een
verhoogde Arseen-concentratie (77 & 63 mg As/kg DS). Het slib met As zou niet afgevoerd worden,
maar zou allemaal in ‘vijver 1’ gedumpt worden.

Advies: Vanuit het oogpunt van volksgezondheid is het niet wenselijk om het slib dat verontreinigd is
met verhoogde Arseen-concentraties terug te dumpen en te concentreren in één vijver. As behoort tot
de zware metalen en is een carcinogene stof. De SMAR is van mening dat er meer onderzoek en
motivatie nodig is voordat dit project zou kunnen doorgaan. Bovendien stelt de SMAR in vraag of het
slib dat uit de vijvers 2 – 5 gehaald wordt niet moet beschouwd worden als een afvalstof en dat er
bijgevolg geen VLAREM-rubrieken moeten aangevraagd worden.
De SMAR geeft een gunstig advies voor de exotenbestrijding, maar een ongunstig advies voor de
slibruiming van de 5 vijvers en de dumping ervan in ‘vijver 1’.
Belangrijkste Milieutopics CBS
-

Muziekvergunningen: 6
Meldingen (Kl.3)
o Standaardgarage, Weg Messelbroek 55
o Autocross op 10 en 11 augustus 2019 op de Vinkenberg
Elektrische laadpaal Schoonderbuken
Jaarprogramma INL (€ 2.450,00)
o Ecologisch maaibeheer
o KLE-beheer
o Bosbeheer
Straatlamp Pastoor Brissacstraat
Verkoop perceel bos Vinkenberg
Aankoop IBA -> voetbalplein Testelt
Verslag Merode, WG Eigenaars en beheerders
Lokale steun aan WBE aan natuurschoonmaakdag 16/03/2019
Inzameling kleding huis-aan-huis Lions club Diest voor Huize Martine Van Camp
Opvolging monumentboom
Als bijlage bij dit verlag kan je de beslissingsmatrix van ANB vinden. Beslissingsmatrix van ANB is interessant om
te gebruiken bij het beoordelen van kapvergunningen.
Er wordt verder onderzocht of er bomen of aanplantingen kunnen toegevoegd worden aan het erfgoed.
Voorlopig zullen we dit maandelijks opvolgen.
Varia
-

-

-

Lezing ‘Geen water uit de kraan. Kan dit in het Hageland?’
o Wij zijn de meest dichtbevolkte regio in de regio en bovendien ook de meest gebetonneerde
regio van Europa. Op basis van de studiedag lijkt het aangewezen om geen nieuwe
landbouwgrond meer aan te snijden in de stad Scherpenheuvel-Zichem en om enkel nog
binnen het kader van het gewestplan te handelen. Waterinfiltratie is zeer belangrijk teneinde
het grondwaterpeil stabiel te houden.
Aan het Boemelke hangt een lichtreclame van het poets- en strijkatelier. Deze lichtreclame blijft ook ’s
nachts branden. Is het niet mogelijk om een timer op deze lichtreclame te zetten. Marc gaat de
eigenaars aanschrijven.
Er werd contact opgenomen met de verantwoordelijke.
Sluikafval in de grachten aan ijs Wim in Testelt (Schaapsweg).
Werkopdracht werd aangemaakt.
Aan de dorpskerk in Averbode is de regel dat bomen mogen gekapt worden binnen de 15 m van een
woning niet van toepassing, omdat die tot een bos behoren.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

De heer Paul Annemans heeft zich kandidaat gesteld voor de SMAR en zal vertegenwoordiger zijn voor
Natuurpunt afdeling Scherpenheuvel-Zichem. Kandidatuur Paul Annemans wordt goedgekeurd. Hij
wordt op de volgende vergadering uitgenodigd.
Er werden vragen gesteld over het GNOP. Het GNOP (Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan) van
Scherpenheuvel-Zichem dateert van 1996. Dit werd geüpdatet in 2007. De versie van 2007 is de huidig
geldende versie en misschien toch nog eens nalezen.
Aan de Rodeberg staan een heel deel vervallen en leegstaande weekendhuisjes. Twee weekendhuisjes
worden nog permanent bewoond. Voor al deze weekendhuisjes werd ooit een PV opgemaakt en die
werden in overtreding gesteld. De omgeving ligt er zeer rommelig bij. Sommige caravans en
weekendhuisjes bevinden zich in zo’n slechte staat dat ze bijna kunnen beschouwd worden als
sluikstorten. De gemeente zou een verkrottingslijst kunnen opmaken en op basis daarvan
administratieve boetes innen.
Er wordt gevraagd of er op de plaats waar de gracht onder de Turnhoutsebaan gaat eens kan
doorgespoten worden zodat het water daar terug door kan.
Werkopdracht werd aangemaakt.
De grachten aan de Oude Baan vanaf nr 20 zijn verstopt door blaren en slib. Tessenderlo heeft haar
grachten al terug open gemaakt. De laatste jaren lijkt het dat er meer water van Tessenderlo afkomt.
Werkopdracht werd aangemaakt.
Er wordt gevraagd of de leden van de SMAR verzekerd zijn op weg naar en van de vergadering in het
kader van de wetgeving op vrijwilligers. Dit wordt nagevraagd.
De bestuursleden van alle gemeentelijke adviesraden, waaronder de milieuraad, zijn verzekerd tegen
lichamelijke ongevallen. Niet de voertuigen.
App Navigator Wetgeving Leefmilieu, Natuur & Energie.-> naam app: ‘Emis Navigator’
Er wordt gevraagd of er een beheersplan voor het Peeterskasteel op komst is?
Het zou kunnen dat de eigenaars bezig zijn met een beheersplan, maar de gemeente is daar niet van
op de hoogte.
Er wordt gevraagd of de stad in de nieuwe legislatuur een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan zal
opmaken. Het GRB vervangt het huidige systeem van structuurplanning door een systeem van
beleidsplanning. Een ruimtelijk beleidsplan is opgebouwd uit een strategische visie en een set van
beleidskaders. De beleidsplannen kunnen starten met een beperkt beleidskader. En het opmaken van
een mer-rapport is niet meer verplicht, al wordt dat wel aangeraden. Volgende vergadering zal de
schepen waarschijnlijk aanwezig zijn. Deze vraag kan dan aan de schepen gesteld worden. Aan de
vergadering wordt gevraagd of er nog suggesties zijn voor het nieuwe bestuur, dan kunnen die
volgende vergadering meegenomen worden.
Meer info over ruimtelijke beleidsplannen:
o Decreet: https://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Beleid/Wetgeving/Decretale-basis-voor-hetBeleidsplan-Ruimte-Vlaanderen-en-de-provinciale-en-gemeentelijke-ruimtelijkebeleidsplannen-kort
o Besluit:
https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Algemeen/Home/Nieuwsberichten/articleType/Artic
leView/articleId/9216
o Extra toelichting:
https://immospector.kluwer.be/newsview.aspx?contentdomains=IMMORES&id=kl2185339&l
ang=nl
Volgende vergadering zijn er bestuursverkiezingen voor de functies voorzitter, ondervoorzitter,
secretaris & penningmeester. De kandidaturen moet één dag op voorhand ingediend worden bij de
secretaris.

