Verslag nr. 348
1

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Verslag 347 wordt goedgekeurd.
2

Omgevingsvergunningen

2.1

OMV_2019/00027 – Amerstraat (achter kerkhof in Messelbroek)

-

Kappen van een bos, bestaande uit coniferen in slechte staat.

Advies: de SMAR geeft een gunstig advies, mits compensatie of heraanplant streekeigen soort.
2.2

OMV_2019/00042 – Vossekotstraat

-

Bouwrijp maken van een bouwlot.

Advies: de SMAR geeft een gunstig advies.
3

Belangrijkste Milieutopics CBS

-

Muziekvergunningen: 12

-

Verkoop bossen

o

Mortelbroekstraat

o

Middelbroek

o

Eekhoornstraat

-

Maaien van de wegbermen: goedkeuring aanbesteding

-

Meldingen klasse 3:

o

Reptielen

o

Bronbemaling

o

Gashouder Zandstraat

-

GNOP: goedkeuring aanbesteding

-

Opleiding rattenvanger

-

INL-ploeg: werken 2018

4

Rioleringslozing Elzenstraat en Mortelbroekstraat

Er zijn nog een aantal lozingspunten die nog moeten afgekoppeld worden, o.a. in de Elzenstraat en
de Mortelbroekstraat. De SMAR stelt voor om de prioritisering van de lozingspunten nog eens te

herbekijken. De lozingen van deze twee lozingspunten hebben immers een nadelige potentiële
invloed op het Vierkensbroek (natuurgebied).
5

Actie zwerfvuil

De stad is bij OVAM geweest. Nu moeten we afwachten of we geselecteerd worden voor deze actie.
Ondertussen blijft de stad opruimacties ondersteunen.
De stad doet een oproep om eens na te denken op welke manier we gestructureerd acties zouden
kunnen ondersteunen om zwerfvuil op te ruimen.
6

Varia

In de Frans Smeyersstraat komt veel sluikverkeer en er wordt te hard gereden, waaronder
ook de vrachtwagens die op de werven moeten zijn.
In de Vorststraat is een nieuw bordje voor een voetweg/kerkweg gezet (t.h.v. huisnummer
95), maar daar is geen weg.
Er staat ook een bordje kerkweg aan de kampingsplaats in de Vorststraat (t.h.v. huisnummer
123). Er wordt best eens bekeken waar dat bordje het best staat: aan de kampplaats of iets meer
richting Turnhoutsebaan aan het padje door het veld richting de Luikse dreef (t.h.v. huisnummer
125).
Er wordt nog eens geïnformeerd of er reespiegels kunnen geplaatst worden aan Ijs Wim en
de Bergstraat in Testelt.
Ter plaatse geweest.
Enkele weken geleden is er een boom op de afsluiting aan de dorpskerk in Averbode
gevallen. De boom is ondertussen opgeruimd, maar de afsluiting is nog niet hersteld. Bij het
verwijderen van de boom is het poortje beschadigd.
Werd gemeld aan uitvoeringsdienst.
In het ‘zandkot’ aan de Judokus Pauwelslaan ligt nog een boom op de bosweg. In datzelfde bosje
staan ook nog twee bomen die helemaal schuin staan en nog steunen tegen andere bomen.
Werd gemeld aan uitvoeringsdienst.
-

In de Hemmekes is op donderdag 21 maart een opleiding over waarnemingen.be.

-

Op 31 maart is er een vroege vogelwandeling om 08:00u die start aan het station van Zichem.

-

Etentje SMAR: oproep naar voorstellen voor restaurants.

