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Goedkeuring verslag vorige vergadering
Verslag 346 wordt goedgekeurd.

2

Omgevingsvergunningen

2.1

OMV_2018/00230 – Melkveebedrijf Vinkenberg – klasse 1

Omgevingsvergunning klasse 1 – uitbreiding van melkveebedrijf met o.a. max. 447 runderen,
6.725 m³ mestopslag, vergistingsinstallatie voor 2.200 m³ drijfmest.
Het bedrijf ligt in waterwingebied en volgens het gewestplan in agrarisch gebied.
Schepencollege dient enkel advies uit te brengen.
Advies: de SMAR geeft een gunstig advies, mits naleving van de vigerende wetgeving.
2.2

OMV_2019/00009 – Kappen van dennenbomen, Hanenberg

-

Kappen van enkele dennenbomen.

Advies: de SMAR geeft een gunstig advies, mits heraanplanting van streekeigen loofbomen.
2.3

OMV_2019/00011 – Onderhoud van een poel, Ernest Claesstraat

-

De bestaande poel is helemaal overwassen en dient te worden opengemaakt.

Het slib wordt op één plaats opgeslagen.
Advies: de SMAR geeft een gunstig advies.
2.4

OMV_2019/00013 – Uitbaten van een Carwash, Lelielaan – klasse 2

-

Omgevingsvergunning voor het verder uitbaten van de bestaande carwash.

Advies: de SMAR geeft een gunstig advies, mits naleving van de vigerende wetgeving.
2.5

OMV-2019/00021 – Vijvers Ernest Claesstraat – exotenbestrijding en slibruiming

-

De SMAR gaf in december 2018 reeds het volgende advies:

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’.
2.6
OMV-2019/00022 – Inrichting omgeving Maagdentoren – Landinrichtingsproject Poort
Scherpenheuvel
Naar aanleiding van het landinrichtingsproject ‘Poort Scherpenheuvel’ wordt nu de
herinrichting van de omgeving aan de Maagdentoren aangevraagd.
Advies: de SMAR geeft een gunstig advies.
2.7

OMV_2019/00024 – Kappen van 4 bomen, Hanenberg

Het betreft hier 4 eiken, waarvan er slechts 2 zeer schuin staan en een gevaar kunnen
betekenen.
Advies: de SMAR geeft een gunstig advies maar enkel voor het rooien van de 2 schuine bomen en
mits heraanplanting van minimum 2 inheemse eiken op het perceel. En een ongunstig advies voor
het
rooien van de andere bomen.

3

Belangrijkste Milieutopics CBS

-

Muziekvergunningen: 8

-

Aanstellen van ongediertebestrijders voor rattenbestrijding.

Opleiding van eigen personeel.
-

Ophaling van papier en karton met behulp van containers.

-

Vraag van het RLNH n.a.v. bosuitbreiding in de omgeving van grens met Langdorp.

-

Verkoop bossen, volgens boswetboek:

o

Omgeving Molenvijver

o

Omgeving Schuttersveld

-

Zwerfvuilproject, coaching gedurende 3 jaar i.s.m. Mooimakers van OVAM.

-

Aktie ‘Zaai een bloemenakker 2019’.

-

Aankoop grote PMD-zakken voor de scholen

-

Merode: verslag vergadering werkgroep “Handhaving in het gebied”

4

Zwerfvuil

-

Momenteel ondersteunt de stad zwerfvuilacties.

De stad had graag de visie van de SMAR gekend.
Andere voorstellen, werkwijze, peters en meters, controle ….
5

Gemeentelijke NatuurOntwikkelingsPlan (GNOP)

De meest recent update van het GNOP dateert van 2007.
Er is geen duidelijk overzicht van de acties, alsook een oplijsting van nieuwe acties ontbreekt.
Daarom vraagt de SMAR dat het huidige GNOP wordt geactualiseerd.
De vraag zal aan het schepencollege worden voorgelegd.

6

Varia

-

Anti-parkeerpaaltjes aan het Molenhuis werden nog altijd niet teruggezet.

Een werkopdracht werd aangemaakt.
-

In de Frans Smeyersstraat wordt te hard gereden.

De autocross op de Vinkenberg gaat dit jaar door op percelen die te ver van de openbare
wegen gelegen zijn.
De organisatoren worden eerstdaags uitgenodigd op een politieoverleg.

