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1. Goedkeuring verslag 331
2. Stedenbouwkundige vergunningen
- Kappen van 3 loofbomen – Hoevebeemden z/n
De buren vragen om de bomen te verwijderen omwille van overlast. De bomen liggen op minder dan
2 meter van de perceelsgrens.
Advies: De SMAR geeft een ongunstig advies.
3. Landinrichtingsproject
Dit project heeft als onderwerp landschapsherstel en onthaal van het gebied De Merode. De
bedoeling van het plan is om een ecologische en landschappelijke verbindingen te maken tussen
verschillende Natuurgebieden om migratie van bepaalde soorten te bevorderen. ScherpenheuvelZichem heeft met dit deel van het plan niet veel te maken. In Scherpenheuvel-Zichem komen extra
infoborden over het Merodegebied.
4. Belangrijkste Milieutopics CBS
- 30 muziekvergunningen.
- Milieuvergunningen:
Klasse 3: warmtepomp, Brabantsebaan 31
Klasse 3 : ondergrondse propaangashouder, Puttestraat 23
Klasse 3: ondergrondse propaangashouder, Ballaarstraat 41
Klasse 3: bronbemaling, Vorststraat 96
klasse 3: gashouder, Wezelbaan 22
- 3 dossiers “verkoop van een bos”
- Verslagen van de Merode:
verslag stuurgroep
subsidies architecten
- Verslag Demervallei:
werkgroep Vinkenberg
ontwerp gewestelijk RUP Demervallei
- Aanpassing straatverlichting: op 50 kruispunten zal terug verlichting zijn
- Elektrische laadpalen (2e uitrol)
- Werkingstoelage VVOG werd geweigerd
- Verwijderen van kadavers:
Honden en katten – Indaver
Vossen en steenmarters – ANB voor onderzoek
- Opzegging erosiecoördinator bij IGO Leuven
- Jaarprogramma INL
- Werken door IGO Leuven goedgekeurd
- Plaatsen van camera’s bij de glascontainers goedgekeurd

- Milieuvergunning klasse 2
Tankstation Mannenberg – verleend
Carwash Basilieklaan – verleend
Kippenstal Bekkevoort – verleend (door de provincie)
- Aankoop pmd zakken
- Bijplaatsen van extra textielcontainers
- Huis aan huis ophaling roze zakken is momenteel geweigerd omwille van de kostprijs
5. Varia
- Boom verspert de weg in de Reynersveldweg.
- Eanids heeft werken uitgevoerd op Weg Messelbroek, maar het fietspad en de omgeving is niet in
oorspronkelijke staat hersteld.
- In de buxussen aan Huize Ernest Claes zit de buxusmot. De gemeente mag echter niet spuiten met
pesticiden.
- De vlaggen van de Frituur ‘Bart’s corner’ staan soms tot op de hoek van het kruispunt waardoor ze
het zicht op de baan belemmeren.
- In het gebied dat ingesloten ligt tussen de Averbodeweg, de Vorststraat en de Abdijstraat werden
kapwerken uitgevoerd waarbij kleine landschapselementen verwijderd werden. Er wordt nagegaan
of daarvoor een natuurvergunning nodig is omdat de locatie gelegen is in Habitatrichtlijngebied en
VEN.
- Plantjesweekend
9u – 11u: René & Jean-Pierre
11u – 13u: Elza & Paul T.
13u – 15u: José & Jean-Pierre

