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1. Goedkeuring verslag 329
2. Stedenbouwkundige vergunningen
- Kappen van 3 bomen – Boonstraat 10, Averbode (vormen een gevaar voor de woning)
Advies SMAR: gunstig zolang er niet gekapt wordt tijdens het broedseizoen
- Kappen van bomen – Libellestraat 12, Zichem
12 bomen staan rondom de woning binnen een straal van 7 meter
10 kleinere bomen staan achteraan het perceel
4 grotere bomen staan in de weg voor de aanleg van een toegang
Advies SMAR: gunstig zolang er niet gekapt wordt tijdens het broedseizoen en een heraanplant
voorzien wordt met inheemse hoogstammen
- Verkavelingsvergunning Pater De Grootstraat 25
Verkaveling in 4 bouwloten
Advies SMAR: gunstig
3. Milieuvergunningen
- Houden van 25 honden, Mannenberg – vergunning geweigerd
- Houden van 15 honden, Reyndersveldweg – vergunning verleend
- Containerpark, Mannenberg – gunstig geadviseerd
- Aanvraag voor de kippestal in Bekkevoort werd ongunstig geadviseerd
4. Belangrijkste Milieutopics CBS
- 21 muziekvergunningen
- Aanvraag voor tijdelijke opslag van hout (Hoornblaas) toegestaan op voorwaarde dat er een SV
aangevraagd wordt
- Erosieproject Boterberg werd stopgezet
- Verslagen van “De Merode”
verslag planbegeleidingsgroep
verslag eigenaars en beheerders
visie over handhaving via een apart reglement
- Interleuven heeft een voorstel gedaan voor energiemetingen bij kleine ondernemingen. Dit kost de
gemeente € 575,00 per deelnemer bij minstens 10 deelnemers per jaar (gedurende de komende
twee jaar). Het schepencollege gaat niet in op dit voorstel.
- Dossier meest kwetsbare bossen
- Het onderzoek ivm DifTar wacht op een update van het politiereglement.
5. Meest kwetsbare waardevolle bossen
De SMAR neemt kennis van het wetgevend initiatief van de Vlaamse Regering over de MKWB.
Stand van zake: de Minister heeft het plan ingetrokken en het openbaar onderzoek werd vroegtijdig
stopgezet.

6. Varia
- Door de heraanleg van de omgeving aan de abdij doen zich een aantal gevaarlijke situaties voor.
Parkeerproblemen: politie is hier reeds mee bezig
Zeer hoge borduur aan de versmalling: dit wordt weggewerkt bij de aanleg van het nieuwe fietspad

