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Goedkeuring verslag vorige vergadering
Verslag 350 wordt goedgekeurd.

2

Omgevingsvergunningen

2.1

OMV_2019/00153 – Vossekotstraat

-

Nieuw verkaveld perceel bouwrijp maken.

Kappen van verschillende beuken, eiken, berken en kastanjes. Een deel van de
bomen bevinden zich op de voorkant van het perceel en kort bij de perceelsgrens.
Advies: de SMAR geeft een gunstig advies voor het kappen van de aangevraagde bomen die
in de weg staan voor het bouwen van de woning.
2.2

OMV_2019/00164 – Tieltsebaan Messelbroek

Kappen van een aantal coniferen en loofbomen die zeer kort op de perceelsgrens
staan.
Advies: de SMAR geeft een gunstig advies.
3

Belangrijkste Milieutopics CBS

-

Muziekvergunningen: 39

-

Meldingen klasse 3

o

Carrefour Express, A. Nihoulstraat 5A
Koelinstallatie 13,84 kW
Verkooppunt van producten van dierlijke oorsprong

De verderzetting van de deelname aan het INL project 2020-2025 werd principieel
goedgekeurd.
-

Dag dierenwelzijn op 22/09/2019 om 13:30u in de Hemmekes.

Beslissing sluiting containerpark Zichem. Er is nog geen beslissing genomen over de
herbestemming van het containerpark. De herbestemming wordt opgenomen in de
meerjarenplanning.
-

Aankoop PMD-zakken en roze zakken.

-

Verkoop van een bos: IJsbergstraat.

-

Vanaf volgend jaar wordt er een wijziging doorgevoerd van de diftar-tarieven.

-

Project I.L. – wordt bekeken met meerjarenplanning.

De plaatsing van de PV installatie op ’t Laer gaat niet door omdat er niet kan
gegarandeerd worden dat het dak waterdicht zal blijven.
-

De plaatsing van de PV installatie op De Keyt gaat wel door.

4

Varia

T.h.v. het laatste huis van de Frans Smeyerstraat staat het onkruid erg hoog en er ligt
afval.
De buurtweg van ’t Hof naar de Groenstraat wordt in vraag gesteld. Op termijn zullen
alle buurtwegen van de gemeente onderzocht worden om te bekijken welke buurtwegen
nog zinvol zijn en welke niet. De buurtwegen die niet zinvol zijn, zullen geschrapt worden.
Er is onderhoud nodig van de buurtweg Peerdskerkhofstroad. Het gras van deze
buurtweg is aan het verdwijnen. Op termijn zou dit erosieproblemen kunnen geven. Het
knelpunt werd aan de gemeentelijke diensten gemeld.
Aan de kerk van Ter Hoeve zou de gemeente onderhoudswerken aan het groen
moeten uitvoeren.
Omwille van de afsluiting van Golazo op de Judocus Pauwelsstraat kunnen
rolstoelgebruikers niet meer passeren. Aan de rechtse kant van de afsluiting is nog een
doorgang voorzien, maar daar kunnen geen rolstoelgebruikers meer door. Er wordt
gevraagd of er een mogelijkheid is om deze doorgang te verbeteren/verharden.
Golazo werd in kennis gesteld.
-

De Cretsweg is in slechte staat n.a.v. van een bouwwerf.

Werd doorgegeven aan uitvoeringsdienst.
Natuurpunt zal dit jaar ook weer natuureducatie geven voor de leerlingen van het
zesde leerjaar.
Op zaterdag 5 oktober organiseert Natuurpunt weer hun tweejaarlijkse literaire
nachtwandeling. Via de website kan er ingeschreven worden.
Er wordt gevraagd of het mogelijk is om extra aandacht te besteden aan het plaatsen
van verkeersborden met snelheidsbeperking bij wegomleidingen.

Op woensdag 2 oktober vanaf 20u00 in de blauwe zaal van den Egger wordt het
meerjarenplan voorgesteld aan de adviesraden en de burgers van de gemeente. De
gemeente verwacht eventuele adviezen van de adviesraden tegen 29 oktober. De adviezen
op het meerjarenplan zullen we behandelen op de vergadering van 9 oktober. Er wordt
gevraagd of de ontwerpversie van het meerjarenplan niet op voorhand aan de adviesraden
kan bezorgd worden.
In de grensregio Averbode-Okselaar werd in de afgelopen periode 5 weekends na
elkaar (nacht)muziek waargenomen, waarvan in twee weekends zowel op zaterdag- als
zondagnacht. Meer bepaald op 18/8; 23/8; 24/8; 30/8; 31/8 en 07/9. Dergelijke situaties
stellen de tolerantie van de buurtbewoners op de proef. Bovendien kunnen bewoners zich
niet gemakkelijk informeren of er een muziekvergunning afgeleverd werd, maar daarvoor
moet altijd naar de politie gebeld worden. Er wordt aan de gemeente gevraagd om een
beleid uit te werken bij het afleveren van muziekvergunningen zodat de (nacht)hinder voor
een zelfde regio kan gespreid worden in de tijd. Het publiceren van een lijst met de
toegestane muziekvergunningen op de website kan in de tussentijd al wat bezorgdheid
wegnemen omdat burgers zich dan toch al kunnen informeren of de activiteit bij de
gemeente gekend is of niet.
Alle beslissing van het schepencollege zijn terug te vinden op de volgende website:
https://www.scherpenheuvel-zichem.be/over-ons/bekendmakingen/agenda-en-verslagenbeleidsorganen/college-van-burgemeester-en-schepenen
Omwille van de privacy staan er geen namen en adressen in vermeld.
Volgende zaterdag is het weer plantjesverkoop voor kom op tegen kanker tussen 9u 11u aan het recyclagepark. Vrijwilligers mogen zich melden bij Jean-Pierre.

