Verslag nr. 346
1

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Verslag 345 wordt goedgekeurd.
•
We verwelkomen Paul Annemans als nieuw lid van de SMAR. Hij treedt op als
vertegenwoordiger voor Natuurpunt, afdeling Scherpenheuvel-Zichem.
•
Autocross 10 & 11 augustus: er worden bezorgdheden geuit over de nieuwe locatie van de
autocross.
o
De toegangsweg is vrij smal. Het is niet mogelijk om met twee wagens te kruisen. Het is niet
duidelijk welke circulatieplan voorzien is voor de doorstroming van het verkeer om wagens op en van
het terrein te laten rijden. De bereikbaarheid van het terrein voor prioritaire voertuigen kan een
potentieel probleem vormen.
o

Timmermansstraat is één van de weinige landwegen waar er nu nog gras groeit.

o
Er wordt gevraagd om te overwegen om de autocross te laten doorgaan op één van de vorige
twee locaties uit het verleden.
2

Omgevingsvergunningen

2.1

OMV_2018/00217 – Erosieproject Kwalijkstraat

De gemeente vraagt een vergunning aan voor het aanleggen van een opvangbekken langs de
Kwalijkstraat. De eigenaar en de landbouwer gaan akkoord met het projectvoorstel.
Advies: de SMAR geeft een gunstig advies.
2.2

OMV_2018/00228 – kappen van bomen, Tessenderlobaan

Kappen van 1 eik die juist op de perceelsgrens van een nieuwe verkaveling staat vooraan op
het perceel.
Advies: de SMAR geeft een gunstig advies.
2.3

OMV_2018/00222 – Inrichting poort Scherpenheuvel, Hemmeskes

-

Bij het plan werd ook een beplantingsplan toegevoegd

Advies: de SMAR geeft een gunstig advies.
3

Belangrijkste Milieutopics CBS

-

Muziekvergunningen: 1

-

Ophalen en opvangen van dieren: toegekend aan de Zorghoeve

4

Verkiezingen bestuur van de SMAR

Het ‘nieuwe’ bestuur van de SMAR wordt verkozen:

-

Voorzitter: Jean-Pierre Branders

-

Ondervoorzitter: Eugeen Timmermans

-

Penningmeester: Elza Govaerts

-

Secretaris: Sven Wouters

5

Varia

-

Sluikstort en zwerfafval

o

in de Schaapsweg (in de buurt van IJs Wim)

o

in de Frans Smeyersstraat

o

aan de glasbollen in de Judocus Pauwelslaan

o

aan de bank bij de dorpskerk in Averbode liggen heel wat takken van kerstbomen

Er werden werkopdrachten voor opgemaakt.
Nico Bergmans is herverkozen en blijft Schepen van Milieu en RO, samengebracht als
Omgeving. Voor de eerste 3 jaar is Nico ook schepen voor Openbare werken. Na 3 jaar zal Jan Boeckx
openbare werken voor zijn rekening nemen. Duurzaamheid is uit het omgevingsluik gehaald, maar de
duurzaamheidsprojecten kunnen nog steeds op de SMAR behandeld worden. Kris Peetermans is
schepen voor o.a. duurzaamheid.
Aan het einde van de parking van optiek Mulders is de grond aan de waterslikker aan het
wegzakken. Hetzelfde doet zich voor in de Merodelaan (ter hoogte van de uitbater van de Argenta).
Er werd een werkopdracht voor opgemaakt.
Aan de dorpskerk in Averbode is een boom omgewaaid en op de omheiding van de kerk
gevallen. De boom is nog niet opgeruimd. De boom achter de omgevallen boom staat ook er scheef
bij. Er wordt gevraagd om eens te bekijken of deze boom niet best preventief gekapt kan worden.
Er werd een 2de werkopdracht voor opgemaakt.
We gaan de nodige aandacht besteden aan het verduidelijken van afkortingen in de
verslagen.
We gaan de verslagen digitaal doorsturen naar de leden die een emailadres hebben. Wie het
verslag niet meer via de post moet krijgen, mag dat aan Marc laten weten.
De geactualiseerde ledenlijst van de SMAR zullen we bij het verslag voegen. De leden van de
SMAR gaan akkoord met het opnemen van hun (email-)adressen in de lijst.

