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Oproep: Café Ambiance zoekt horeca!
Beste horeca-uitbater,

Op zondag 8 december gaat Mechelen Houdt Je Warm van start, het
winterprogramma van mmMechelen Feest. Tijdens dit eerste weekend, van 8 tot
en met 10 december gaat tevens Café Ambiance door op de Vismarkt.
Verschillende horecazaken uit het centrum toveren tijdens dat weekend de
Vismarkt om tot het allergrootste en -warmste café.

Net zoals het voorbije jaar biedt mmMechelen Feest de mogelijkheid aan jou als
horeca-uitbater om een 'chalet' in te vullen op volgende momenten:
Vrijdag: 08/12/2017: 17u00-00u00
Zaterdag 09/12/2017: 14u00-00u00
Zondag 10/12/2017: 14u00-23u00

Geïnteresseerden dienen zich voor 23 november aan te melden op volgend
emailadres: anthony.mistiaen@mechelen.be.

Infosessie autonome mobiliteit in Mechelen
Tijdens een infosessie over autonome mobiliteit op 27 november informeert de
stad

je over

de

visie

op

autonoom

vervoer

in

de

binnenstad.

Daarnaast lichten we het lopende onderzoek toe, bespreken we het mogelijke
traject voor de autonome shuttle en is er voldoende tijd om van gedachten te
wisselen.

Wat?
Wanneer?

Infosessie:

autonome

maandag

mobiliteit
27.11.2017

in
om

Mechelen.
18u30

Waar? UiT in Mechelen, Hallestraat 2-6, Mechelen (grote vergaderzaal, 2de
verdieping)

Gelieve je in te schrijven via communicatie@mechelen.be en aarzel niet om deze
uitnodiging

aan

andere

collega’s

te

bezorgen.

Infomoment

brandweerzone

Rivierenland

Graag nodigen we je uit voor de gratis infomomenten van Brandweerzone
Rivierenland rond de geactualiseerde brandveiligheidsvoorschriften voor alle
gebouwen

en

lokalen

toegankelijk

voor

publiek.

De Hulpverleningszone Rivierenland verzorgt niet alleen de brandbestrijding en
hulpverlening binnen onze gemeente. De zone zet zich ook in voor de
brandveiligheid van handelszaken en gebouwen die bezoekers ontvangen.

Daarom werkte de preventiedienst van onze hulpverleningszone een uniform en
geactualiseerd reglement uit voor alle publiek toegankelijke gebouwen vanaf 1
januari

2018.

Wat dit concreet voor u inhoudt, kan u vernemen op de verschillende gratis
infomomenten die door Hulpverleningszone Rivierenland worden georganiseerd.
Die infomomenten gaan door op verschillende momenten en locaties:

Vragen? Mail naar mechelenmeemaken@mechelen.be

