Verslag nr. 349
1

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Verslag 348 wordt goedgekeurd.
2

Omgevingsvergunningen

2.1

OMV_2019/00072 – kappen van twee bomen in de Vossekotstraat

-

Kappen van 2 coniferen die kort tegen de perceelsgrens staan

-

Bomen zijn te hoog geworden en geven hinder op de paardenweide

Advies: de SMAR geeft een gunstig advies, wij adviseren de heraanplant van een nieuwe boom, bij
voorkeur met een inheemse loofboom.
2.2

OMV_2019/00073 – kappen van bomen

-

Kappen van verschillende soorten bomen

Advies: de SMAR geeft een gunstig advies, wij adviseren de heraanplant van een nieuwe boom, bij
voorkeur met een inheemse loofboom.
2.3

OMV_2019/00080 – Kappen van een eik in de Tiensestraat

-

Alleenstaande eik die grotendeels in de gracht groeit.

Advies: Omwille van de locatie in de gracht geeft de SMAR een gunstig advies, mits heraanplant van
een nieuwe boom, bij voorkeur met een inheemse loofboom omwille van de grote natuurwaarde van
de boom.
2.4

OMV_2019/00075 – Poort Scherpenheuvel

-

Verbinding van het station tot aan de Demer (parallel met de Ernest Claesstraat)

Advies: de SMAR geeft een gunstig advies.
2.5

OMV_2019/00077 – Biodiversiteitsproject Tuin Ernest Claes

-

Natuurpunt

Herinrichting van de tuin van Huize Ernest Claes. Enkele bomen, steenslag en verharding
worden verwijderd. Er worden nieuwe bomen aangeplant (o.a. fruitbomen en inheemse loofbomen),
vegetatie in functie van insecten en een moestuin.
-

De bijenkasten blijven staan.

-

Er is een gunstig preadvies van Onroerend Erfgoed.

Advies: de SMAR geeft een gunstig advies.
2.6

OMV_2019/00084 – Weg Messelbroek

-

Bouwdossier met op milieukundig vlak een melding (klasse 3)

-

Gelegen in KMO zone

Advies: de SMAR geeft een gunstig advies.
3

Belangrijkste Milieutopics CBS

-

Muziekvergunningen: 28

-

Aktename overname landbouwbedrijf, Prinsendreef

-

Aktename bronbemaling, Westelsebaan

-

Milieuvergunning Carwash Lelielaan is afgeleverd

-

Plaatsen van een houthakseldam op de Groenhoef – Oude Tiensebaan

-

Houthakseldam Reinersveldweg: grasstrook moet terug ingezaaid worden

-

Maaien van de wegbermen is gegund.

4

Varia

In de begroting is 6% voorzien voor milieubeheer, maar daarvan is maar 1/100 voorzien voor
milieuverontreiniging en energie. Op het eerste zicht lijkt dat redelijk weinig, maar in de vergadering
wordt nog geduid dat bepaalde gerelateerde milieukosten ook nog vaak van andere
begrotingsposten afgaan.
Rond de basiliek staan veel vuilbakken, maar op de directe verbindingen naar de basiliek,
zoals de oude spoorwegbedding, staan geen vuilbakken meer. Er wordt gevraagd of het niet zinvol
zou zijn om daar ook vuilnisbakken te plaatsen. In het verleden is er door de stad beslist om de
vuilbakken te verwijderen omdat ze ook sluikafval aantrekken. Voor beide pistes is iets te zeggen.
-

30 mei organiseert de stad samen met Natuurpunt opendeurdag Huize Ernest Claes.

-

16 juni is er een orchideeënwandeling. Vertrek om 14u aan café Den Hemel.

Er wordt gevraagd of bepaalde openbare wegen in Averbode door Golazo afgesloten mogen
worden of niet? De stad is momenteel in onderhandeling met Golazo.
-

Sluikafval Ruiselrodeweg.

In de Goede Weide tegenover nr.12 hangen de takken over de weg en ze belemmeren het
zicht op tegenliggers.
Aan de dierenarts in Okselaar loopt onder de baan een buis. Die komt uit in de gracht aan de
school. Het water loopt daar niet goed meer af. Er wordt gevraagd of daar nog eens kan
doorgespoten worden. Werd doorgegeven aan de uitvoeringsdienst.
-

GECORO: Jean-Pierre is opgegeven als vertegenwoordiger voor de SMAR, Sven als vervanger.

