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1. Goedkeuring verslag 332
2. Stedenbouwkundige vergunningen
- Kappen van 3 loofbomen – Hoevebeemden z/n
De buren vragen om de bomen te verwijderen omwille van de overlast. De bomen liggen op minder
dan 2 meter van de perceelsgrens.
Advies: De aanvraag heeft betrekking op 3 inlandse eiken. De bomen lijken zich in gezonde toestand
te bevinden en vormen op zich geen veiligheidsrisico’s. Omwille van de hoge natuurwaarde en de
locatie van de bomen op het perceel geeft de SMAR een ongunstig advies.
- Kappen van 1 eikenboom – Binnenweg 21
De boom bemoeilijkt de toegang van landbouwmachines
Advies: De SMAR geeft een gunstig advies.
3. Belangrijkste Milieutopics CBS
- 15 muziekvergunningen.
- Dossier in functie van het bosdecreet
- Geluidsmeting zaal Hemmekes: aanpassing milieuvergunning zodat er nu onbeperkt muziek kan
gespeeld worden tot 95 dB (A).
- Milieuvergunningen klasse 3:
Klasse 3: elektriciteitscabine Eandis, Koestraat z/n
- Ophaling roze zakken is herzien (ca.51.000 €/j). Een huis-aan-huis ophaling start vanaf 01.01.2018.
- Charter kraantjeswater.
- Managementplan 1.1 Natura 2000 Demervallei: gunstig geadviseerd, mits enkele opmerkingen:
Voor dit managementplan werd een plan-mer-screening opgemaakt. Hierin zijn 3 gebieden belangrijk
voor S-Z.
Voorwaarde in het advies van S-Z: “het plan mag geen belemmering zijn voor de verdere uitbating
van het recreatiedomein de Vijvers”.
- Verslagen van de Merode:
Stuurgroep de Merode
Werkgroep Demervallei.
4. Varia
- We bedanken iedereen die plantjes verkocht heeft voor kom op tegen kanker.
- Spiegel Wildendriesdijk is stuk. Marc geeft dit door aan de bevoegde diensten.
- Bomen op de Noordervest en op de Zuidervest bevinden zich in slechte toestand (gespleten). De
SMAR betreurt de staat van de bomen en hoopt dat de gemeentelijke diensten de nodige actie
ondernemen.
- In de omgeving van de dorpskerk in Averbode (Judocus Pauwelslaan & Merodelaan) gebeuren
vandalenstreken.

- Harry Roels zal vanaf heden niet meer de vertegenwoordiger zijn van Natuurpunt. Hij probeert nog
wel naar de adviesraad te komen als onafhankelijke persoon. De SMAR heeft hiertegen geen
bezwaar.
- De gemeente en IGO zijn nog bezig met het erosieproject in de Kwalijkstraat. Momenteel wacht
men een overleg af met de eigenaar.
- Oude baan: vanaf nr. 20 is de gracht ingebuisd, maar daar verstopt het water ergens. Het water
loopt af richting de Turnhoutsebaan. Op het einde gaat de gracht over een stuk privégrond. Vroeger
werd die gracht ook open gemaakt door de gemeente, maar ze wordt ook vaak terug dichtgereden
door tractors die op het terrein rijden.
- Burgers hebben gevraagd wat ze moeten doen met een holle boom. Als ze de boom willen afdoen
omwille van veiligheidsredenen, dan moeten ze een kapvergunning aanvragen.
- Op de dijk in Testelt liggen bergen maaisel. Ze liggen op eigendom van de Vlaamse overheid.
- De gracht die langs het natuurgebied Catselt loopt, als je het natuurgebied langs de Steenweg op
Molenstede binnengaat, zit helemaal verstopt met tuinafval. De gracht is een ongeklasseerde
waterloop dus de eigenaar van het perceel, waar de gracht zich op bevindt, is verantwoordelijk voor
de goede waterafvoer.
- De afgekapte takken aan de Leigracht in Ernest Claesstraat zijn afgevoerd.

