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1. Goedkeuring verslag 324
2. Stedenbouwkundige vergunningen
- Kappen van twee lindebomen – Averbodeweg 7, Zichem
Advies SMAR: gunstig
- Kappen van 5 dennen – Weefbergstraat 14
Advies SMAR: gunstig
- Kappen van één boom (staat te kort bij woning/takken groeien door hoogspanningsleiding) –
Rozenkranslaan 21
Advies SMAR: gunstig
- Natuurpunt – Mortelbroekstraat
Herinrichting van 2 voormalige weekendverblijven en verwijderen afval
Bestaande vijvers in het Vierkensbroek omvormen naar natuurlijke poelen
Advies SMAR: gunstig
3. Belangrijkste milieutopics CBS
- 6 vergunningen voor evenementen met versterkte muziek.
- Samenaankoop bloemenzaad via de provincie.
- Opruimen van zwerfvuil door pwa’ers is goedgekeurd.
- Huis-aan-huis kledinginzameling is toegestaan aan Huize Martine van Camp.
- Plaatsen van 2 elektrische laadpalen (den Egger en parking Zichem tegenover de kerk)
- Programma Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen 2017, goedgekeurd.
- Eandis: voorstel voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de school in Scherpenheuvel.
- Natuurpunt & stad willen Huize Ernest interessanter maken:
Plannen werden onder voorbehoud bekeken.
De kosten van de werken worden nu door de technische dienst begroot.
Het dak zou blijkbaar ook moeten gerepareerd worden.
Totale kostenraming: ca. 70.000€.
4. Projectvoorstellen Transitie
Transitie stelt twee projecten voor in functie van het gemeentelijk klimaatplan
(burgemeestersconvenant).
4.1

Projectvoorstel 1: Zonneplan

Vlaams Zonneplan:
24 juni 2016: De Vlaamse Regering stemt in met de voorgestelde acties in de conceptnota
'Zonneplan' en gelast de Vlaamse minister voor energie de voorgestelde maatregelen verder uit te
werken.
-

Aandeel in totale energiebevoorrading vergroten.

-

Vereenvoudiging v/d participatie door de burger o.a. door Zonnedelen.

Zonnedelen
Als burgers willen investeren in zonne-energie, maar zelf geen geschikte locatie hebben, dan kunnen
ze investeren in zonnepanelen op afstand (op daken van derden). Beide betrokkenen krijgen een
vergoeding. Lokale besturen kunnen zelf zonnepanelen plaatsen op gemeentelijke gebouwen of de
daken van deze gebouwen beschikbaar stellen.
Transitie stelt voor om een lokale energie-coöperatie op te richten. Deze coöperatie kan investeren
in zonnepanelen op daken van de gemeentelijke gebouwen die de gemeente ter beschikking stelt.
Op de website www.communitypower.eu staan een aantal best practices als voorbeeld. Op deze
manier worden de burgers zelf actief betrokken bij de transitie naar hernieuwbare energie. Stad S-Z
kan elektriciteit goedkoper afnemen en coöperanten krijgen een vergoeding.
Transitie heeft het idee voor een zonneplan ingediend bij de Burgerschool, een initiatief van de
provincie. Vanuit de Burgerschool kan het idee dan begeleid worden om het concreter en
gedetailleerde uit te werken tot een businessplan. Transitie S-Z is eigenlijk te klein om dit project
verder alleen te trekken, daarom zoeken ze medestanders.
4.2

Projectvoorstel 2: Delen van een gemeentelijk wagenpark

In het weekend of ‘s avonds staan heel wat wagens van het gemeentelijk wagenpark stil. Op deze
momenten zouden deze wagens kunnen aangeboden worden voor autodelen.
Autodelen.net heeft een voorstel uitgewerkt naar lokale besturen toe:
1.

Één of meer gemeentelijke wagens met de bevolking delen (buiten de kantooruren).

2.
Gemeentelijke wagens vervangen door deelwagens van autodelers (in plaats van een nieuwe
te kopen).
Transitie S-Z stelt eveneens voor om een subsidie aan te vragen bij de provincie voor een project
“zonnetankstation voor deelauto”. Het project gaat over een standplaats met PV-panelen om een
elektrische deelauto op te laden.
-

Hulp nodig bij het samenstellen van het subsidiedossier.

-

Hulp nodig bij berekenen van de potentiële CO2 besparing.

4.3

Beslissing SMAR

De samenvatting van de presentatie komt in het verslag van de SMAR. De voorgestelde ideeën zijn
momenteel nog weinig concreet uitgewerkt of berekend. Op de volgende vergadering en na overleg
met de Schepen van milieu, maakt de SMAR een nieuw advies op voor deze projectvoorstellen. Zo
kan de informatie bij iedereen nog even bezinken en kan er achteraf tot concrete acties worden
overgegaan.
5. Varia
- De voorzitter vraagt om in de toekomst verkeersproblemen zo veel mogelijk te melden aan de
verkeerscel via het e-mailadres verkeersveiligheid@scherpenheuvel-zichem.be .

- De voorzitter vraagt aan de leden van de SMAR om regelmatig (maandelijks) de website van de stad
te raadplegen. https://www.scherpenheuvel-zichem.be
- Inrichtingsplan abdij Averbode: er wordt gevraagd of het mogelijk is om de nodige aandacht te
besteden aan de toegankelijkheid voor gehandicapten naar de abdijpoort tijdens de werken voor het
bijwonen van de eucharistievieringen.
- Aan verschillende glasbollen zijn er problemen met glassplinters. Marc zal dit melden aan Ecowerf.
- Dossier ‘Poort Scherpenheuvel’ wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.
- Transitie S-Z heeft aan de SMAR sponsering gevraagd om een filmavond te organiseren. De
gevraagde financiële steun is te hoog voor de SMAR. De vergadering beslist om niet op de vraag in te
gaan.
- Kandidaturen voor bestuursfuncties van de SMAR kunnen tot de dag voor de volgende vergadering
(10/01/2017) ingediend worden bij de secretaris (sven.wouters5@gmail.com).

