STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 7 oktober 2019

Politie - verkeer interventie educatie. Verkeersveiligheidsproject Wel
Jong Niet Gek 2019 - 2020.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de voortgang van het educatief project ter voorkoming van
weekendongevallen en keurt de werkwijze inzake de organisatie van Wel Jong Niet Gek goed.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan:






Uitvoeringsdiensten
- leveren van 20 nadarbarelen;
- voorzien van elektriciteit : 10 verlengdraden en 1 verdeelkasten (op parking volgens te
leveren plan);
Jeugddienst
- vrijhouden van De Loods op beide data in oktober 2019 en februari 2020.
Preventiedienst-Gemeenschapswachten
- voorzien van 1 gemeenschapswacht voor begeleiding en toezicht;
Onderwijsondersteuning
- bijstand verlenen voor wat betreft contacten met de scholen, ondersteunen van de
organisatie voor wat betreft het verdelen van de groepen.

Artikel 3
Het college neemt kennis van de opdracht van de burgemeester aan politie om het project
verder uit te werken en het nodige personeel te voorzien voor de voorbereiding en op het
evenement zelf.

Beheer Openbaar Domein. Plaatsen van nutsleidingen - Goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft toelating aan Telenet Liersestwg 4 2800 Mechelen: voor de uitvoering van
werken:
 Warandestraat 8
Klantaansluiting
T 19365
 Neerweg 57
Klantaansluiting
T 19366
Artikel 2
Het college geeft toelating aan Fluvius Elektriciteitstraat 70 2800 Mechelen: voor de uitvoering
van werken:
 Neerweg
Vernieuwen Verlichting onder brug
Fluv 19350
 Hanswijkstraat
Vervangen armaturen door LED
Fluv 19351
 A. Spinoystraat
Vernieuwen gasaansluiting
Fluv 19352
 Zandvoortstraat
WEGNEMEN DC 494 VOOR NIEUWE KC TE KUNNEN PLAATSEN
Fluv 19353
 Hombeeksesteenweg



UITBREIDING LS VOOR KLANTAANSLUITING
Nauwstraat
UITBREIDNG LS VOOR AANSLUITING NAUWSTRAAT 9 - 11

Fluv 19355
Fluv 19356

Artikel 3
Het college geeft toelating aan Telenet Vaartdijk 59 3018 Wijgmaal: voor de uitvoering van
werken:
 Heike 50
Puntopening
T 19359
 Boomgaardstraat 21
Puntopening
T 19360
 Notenboomstraat 15
Puntopening
T 19361
 Koning Albertstraat 78
Puntopening
T 19362
 Slagveldlaan 23
Puntopening
T 19363
Artikel 4
Het college geeft toelating aan Proximus Fiber: voor de uitvoering van werken:
 Ernest Wijnantsstraat
Telecomwerken
Prox 19357
 Zakstraat
Telecomwerken
Prox 19358

Belastingen en Inningen. Belasting verspreiden reclamedrukwerk
2019. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier (2019/2).
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op het
verspreiden van reclamedrukwerk 2019/2 voor een totaal bedrag van € 182.962,41.

Belastingen en Inningen. Belasting alarmmeldingen 2019. Vaststelling
en uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
alarmmeldingen – aanslagjaar 2019 voor een totaal bedrag van € 500,00.

Sociaal Beleid. Kennisname (proef)project "Zorg voor de buurt OudOefenplein".
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het proefproject “Zorg voor de buurt Oud-Oefenplein” dat op 22
oktober 2019 om 18u30 zal voorgesteld worden op een infomoment voor de buurtbewoners en
via flyers en huisbezoeken door de bemiddelaars ruimer zal bekendgemaakt worden.

Preventie en Veiligheid. Samen Leven. Sociale Preventie. Rapport KiVaonderzoek Mechelen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de resultaten van het KiVa-onderzoek bij 6 scholen i.s.m. Thomas
More en K.U.Leuven en het organiseren van een info-moment.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Aanvullend reglement
betreffende invoering fietszone in de Mechelse binnenstad. Verwijzing
naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van een aanvullend reglement betreffende invoering statuut fietszone in de
Mechelse binnenstad (straten vervat binnen de ring R12).
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de dienst economie om deze beslissing eveneens te
communiceren in de nieuwsbrief van Mechelen Meemaken.
Het college vraagt bevestiging hiervan per mail.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
brug Planckendael.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist volgende werf/werken goed te keuren:
2800 Mechelen, Leuvensesteenweg ter hoogte van de spoorwegbrug aan Planckendael in de
periode van: 17-10-2019 vanaf 07.00 uur tot en met 21-10-2019 12.00 uur
Artikel 2
Het college legt aan de uitvoerder van de werken volgende maatregelen op:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u )
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
Routes werfverkeer:
 De werftransporten dienen zoveel mogelijk gebruik te maken van het hoger wegennet.
 Deze werfroutes dienen proper te worden gehouden.
 De lading dient afgedekt te worden conform artikel 45 van de wegcode. (KB van 1/12/1975)
Voor de transporten in de binnenstad:
van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter is een afzonderlijke aanvraag nodig bij de dienst
signalisatie. Deze transporten zijn niet toegelaten op:
 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 08.00 en 09.00 u en tussen 15.00 en 17.00
u;
 woensdag tussen 08.00 en 09.00 u, tussen 11.30 en 12.30 u;
 deze bepaling geldt niet tijdens de officiële schoolvakanties
Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Voorwaarden bij sloopwerken:

De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief afgevoerd,
waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere afvalstoffen.
De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en keurt goed:
Besproken scenario:
Om het brugdek en de treinsporen te vernieuwen wordt het treinverkeer gedurende het
weekend van 19 en 20 oktober stilgelegd. De voorbereidende werken starten op donderdag
17-10-2019. Het brugdek wordt uit- en ingereden met KAMAG’s.
Maandag 21-10-2019 in de loop van de dag zouden de werken beëindigd zijn. (indien alles
spoedig verloopt nacht van zondag op maandag.)
Tijdens deze periode is er geen enkel verkeer mogelijk door de werfzone. De
Leuvensesteenweg wordt volledig afgesloten.
Er wordt voor de fietsers en gemotoriseerde voertuigen een omleiding ingesteld.
De werfzone wordt afgesloten met barelen. Het zijstraatje aan de te vervangen brug blijft
bereikbaar.
Omleidingsprincipe:
Het verkeer dat richting Mechelen rijdt wordt via de Trianonlaan naar de E19 geleid - afrit 10
Mechelen zuid.
Al het verkeer in Mechelen dat richting Leuven rijdt wordt via Mechelen Noord (afrit 9)
omgeleid.
Voor de fietsers op de Leuvensesteenweg wordt een omleiding voorzien via de vaartdijk.
Het brugje in de Kerkenbos wordt voor de hulpdiensten tijdelijk opengesteld.
Het jaagpad langs de Leuvense vaart wordt met jerseys afgeschermd om het sluipverkeer van
auto’s tegen te gaan.
Ter beveiliging van de actieve weggebruikers legt het college aan de uitvoerder van de werken
volgende minimale maatregelen op:
Voetgangers:
er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens, rolstoelen, ..., vlot
en veilig het voetpad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal 2 cm en hebben een
afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1meter. In combinatie met een fietspad dient
deze 2 meter te zijn.
Fietsers:
er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met fietsen, bakfietsen,
fietsaanhangwagen, ... , vlot en veilig het fietspad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal
2 cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te
worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk enkelrichtingsfietspad is 1 meter. Voor het
tweerichtingsfietspad is deze minimaal 2 meter.
Te plaatsen verkeersmateriaal:
Voor de werfzone op de N26 rijdende in de richting van Mechelen:
Kruispunt N26
<> Berkenlaan:
<> Kerselaarstraat/Prinsenhoekstraat:
<> Willendriesstraat:
<> Prinsenveldstraat:
bareel C3 (verboden toegang) uitgezonderd plaatselijk verkeer – A31 (werken) – F45
(doodlopend)
Voor de Willendriesstraat: fietsers oversteken, dubbelrichtingsfietspad D7 (verplicht fietspad)
met omleiding via Prinsenveldstraat.

Achter kruispunt Willendriesstraat: C11 (verboden toegang rijwielen)
Voor de werfzone op de N26 rijdende in de richting van Leuven:
Kruispunt N26
<> Baarbeekstraat:
<> Wupstraat:
bareel C3 (verboden toegang) uitgezonderd plaatselijk verkeer – A31 (werken) – F45
(doodlopend)
Kruispunt N26
<> Plankendaalstraat: omleidingsborden voor de fietsers richting
vaartdijk – A31 (werken) – F45 (doodlopend) – C3 (verboden toegang) uitgezonder plaatselijk
verkeer – C11 (verboden toegang rijwielen) – A51 (gevaar)
Kruispunt N26
<> Raghenoplein: C21 (tonnage beperking) 3,5 ton uitgezonderd
plaatselijk verkeer.
Artikel 4
Het college legt op dat de signalisatie van de werken/hinder, dient uitgevoerd te worden
overeenkomstig de plannen welke conform zijn bevonden door de politie Mechelen –
Willebroek.
Te plaatsen aankondigingssignalisatie:
Ter hoogte van de werf (geplaatst op: 25-09-2019)
“Leuvensestwg hier afgesloten van 17 tem 21/10 voor alle verkeer
Werken Infrabel spoorwegbrug: www.infrabel.be”
E19: voor Mechelen Noord richting Brussel: aankondiging Leuvensesteenweg afgesloten
Mechelen en Planckendael bereikbaar via afrit 10: Mechelen Zuid.
E19: voor Zemst richting Antwerpen: aankondiging Leuvensesteenweg afgesloten Mechelen en
Planckendael bereikbaar via afrit 10: Mechelen Zuid.
Artikel 5
Het college keurt de werf goed op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt wordt aan dienst infrastructuur.
 de bewoners van de Leuvensesteenweg(doodlopend stuk aan de brug) ten laatste 5 en ten
vroegste 10 kalenderdagen voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de
werken. Het ontwerp van de bewonersbrief dient voorgelegd te worden aan de
communicatiecel wegenwerken van de stad Mechelen.
Artikel 6
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden.
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
Dienst
Uitvoeringsdiensten

datum

Opdracht

opmerking

1- Verwijderen paaltjes brugje
Kerkenbos
2- Plaatsen varkensruggen op het
jaagpad Leuvense Vaart met
bijhorende barelen en
verlichting (om sluipverkeer
tegen te gaan)

Bestuurlijk Beheer. Mechelen Feest vzw. Vervanging lid algemene
vergadering. Verwijzing naar gemeenteraad.

Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanduiding van de heer Thijs Verbeurgt als lid van de algemene vergadering van vzw
Mechelen Feest, ter vervanging van mevrouw Caroline Gennez.

Bestuurlijk Beheer. Aanduiding nieuw lid politieraad door Sp.a-fractie.
Verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Verkozenverklaring van een nieuw lid van de politieraad Mechelen-Willebroek, in opvolging
van mevrouw Caroline Gennez, op basis van de ingediende voordrachtakte door de
gemeenteraadsleden van de Sp.a fractie.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de afdeling bestuursondersteuning om het
gemeenteraadsbesluit onmiddellijk over te maken aan de voorzitter van de politieraad
Mechelen-Willebroek, met het oog op de aanstelling en eedaflegging.

Bestuurlijk Beheer. Vaststelling verhindering burgemeester ingevolge
aanstelling als lid van de Vlaamse regering en aktename aanduiding
waarnemend burgemeester. Verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 1. Aktename verhindering van burgemeester Bart Somers in de uitoefening van zijn
mandaat, wegens benoeming als Vlaams Minister.
 2. Akteneming delegatiebesluit van 1 oktober 2019 waarbij de burgemeester met
onmiddellijke ingang het burgemeesterschap delegeert aan schepen Alexander
Vandersmissen.
 3. Procedure aanstelling van een waarnemend burgemeester en aanstelling van een
plaatsvervangend schepen.

Interne Dienstverlening en Protocol. Herdenking Wapenstilstand WOI.
Goedkeuring programma maandag 11 november 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met het programma voor de herdenking van de wapenstilstand op
maandag 11 november 2019:
 Kerkelijk gedeelte:
- 10u45: samenkomst in de kathedraal – deelname burgemeester en schepenen te
persoonlijke titel en vrij in keuze om sjerp te dragen
- 11u: Requiemmis
 Officiële plechtigheid:
- 11u30: start officiële plechtigheid aan het monument van de gesneuvelden met
tromgeroffel – geef acht – bloemenhulde door de stad – Last Post – vervolg

-

bloemenhulde in protocollaire volgorde – uitvoering Vlaams Volkslied en Nationaal Lied
(met sjerp)
12u00: optocht naar het stadhuis en receptie (geen toespraken), ingang via voorhal

Artikel 2
Het college duidt burgemeester wd. Alexander Vandersmissen en de schepenen Marina De Bie
en Gabriella De Francesco aan als afgevaardigden van de stad op de plechtigheid van maandag
11 november 2019 om 10u45 in de kathedraal.
Het college verzoekt mevrouw Fabienne Blavier, voorzitter gemeenteraad, eveneens aanwezig
te zijn als afgevaardigde van de stad.
Artikel 3
Het college duidt burgemeester wd. Alexander Vandersmissen en de schepenen Marina De Bie
en Gabriella De Francesco aan als afgevaardigden van de stad op de plechtigheid van maandag
11 november 2019 om 11u30 aan het monument van de gesneuvelden en op de receptie.
Het college verzoekt mevrouw Fabienne Blavier, voorzitter gemeenteraad, eveneens aanwezig
te zijn als afgevaardigde van de stad.
Artikel 4
Het college besluit de genodigden na de plechtigheid een drankje en een hapje aan te bieden
in de Keldermanszaal op het stadhuis.
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Uitvoeringsdiensten

11/11/2019

Wijkonderhoud

voor 11u

Opkuis omgeving rond monument van
de gesneuvelden aan SintRomboutskerkhof

1 week na
plechtigheid

Uitvoeringsdiensten

Voor 11
november
2019
11
november
2019 voor
11u

Marketing en
communicatie

opmerking

Opkuis omgeving rond monument van
de gesneuvelden aan SintRomboutskerkhof en opruimen
bloemstukken
controle van de 5 vlaggenmasten met
officiële vlaggen aan het monument
op Sint-Romboutskerkhof
Verwijderen van een deel van de
paaltjes op de Grote Markt

Bekendmaking van de plechtigheid via
de gebruikelijke kanalen
Aanmaken en drukken van de
uitnodigingen

Artikel 6
Het college neemt kennis van de volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
opdracht
Toezicht bij aankomst van
de genodigden en regelen
van het verkeer tijdens de
plechtigheid
Begeleiding van de optocht
naar stadhuis

datum

opmerking

11 november
2019

10u45: ingang kathedraal
11u45: aan monument SintRomboutskerkhof

11 november
2019

Vanaf ongeveer 12u

Artikel 7
Het college neemt akte van de beslissing van de algemeen directeur, na gunstig advies van de
financieel beheerder, om een voorschot van 150,00 euro toe te kennen aan de dienst Interne
dienstverlening en Protocol, voor de medewerking van scouts Thilla Coloma aan de
plechtigheid op 11 november 2019.

Artikel 8
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur de financiële aspecten als volgt te
regelen:
ramingsnummer

bedrag

omschrijving

leverancier

2019141714

150€

bloemenkrans

Nog aan te duiden

2019141711

150€

voorschotten

Jeugdvereniging Thilla Coloma

2019141012

300 €

5 verrassingsbroden

Nog aan te duiden

Bouwdienst. Ankerstraat (Woonpunt Mechelen). Bouwen 30
wooneenheden met nieuwe openbare wegenis, voorwaardelijk gunstig
advies en doorverwijzing zaak van de wegen en vaststelling van het
rooilijn- en innemingsplan naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en bij het
voorstel van voorwaarden en lasten, en brengt bijgevolg een voorafgaand voorwaardelijk
gunstig advies uit over de aanvraag, ingediend door mevrouw Harlindis Dewulf (namens de
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) en mevrouw Yvette Dierckx (namens Woonpunt
Mechelen) voor het bouwen van 30 wooneenheden en de aanleg van nieuwe wegenis, op een
terrein met als adres Ankerstraat, Mechelen en met als kadastrale omschrijving: afdeling 4,
sectie F, perceelnummers 148S2, 149F, 149G, 155A2, 155A3, 155B2, 155B3, 155C2, 155C3,
155D2, 155D3, 155E2, 155F2, 155G2, 155H2, 155K2, 155L2, 155L3, 155M2, 155M3, 155N2,
155N3, 155P2, 155P3, 155R2, 155R3, 155S2, 155T2, 155V2, 155W, 155W2, 155X, 155X2,
155Y, 155Y2, 155Z en 155Z2.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de zaak van de wegen en de vaststelling van het rooilijn- en
innemingsplan voor het bouwen van 30 wooneenheden en de aanleg van nieuwe wegenis,
op een terrein met als adres Ankerstraat, Mechelen en met als kadastrale omschrijving:
afdeling 4, sectie F, perceelnummers 148S2, 149F, 149G, 155A2, 155A3, 155B2, 155B3,
155C2, 155C3, 155D2, 155D3, 155E2, 155F2, 155G2, 155H2, 155K2, 155L2, 155L3,
155M2, 155M3, 155N2, 155N3, 155P2, 155P3, 155R2, 155R3, 155S2, 155T2, 155V2,
155W, 155W2, 155X, 155X2, 155Y, 155Y2, 155Z en 155Z2, in toepassing van artikel 31
van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het
decreet van de omgevingsvergunning.

P&P - Ruimtelijke Planning. Kwaliteitskamer. Verwijzing naar
gemeenteraad: goedkeuring aanpassing huishoudelijk reglement +
aanstelling leden.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgende agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring aangepast Huishoudelijk Reglement van de Kwaliteitskamer van 19 september
2019.
 Aanstelling volgende personen als lid van de Kwaliteitskamer voor een periode van 6 jaar:
- 1. Mevrouw Joke Buijs, voorzitter.
- 2. De heer Jonas Van de Walle.
- 3. De heer Tom Lagast.
- 4. Mevrouw Els Nulens.

- 5. De heer Sven Grooten.
Reserveleden:
- 1. Mevrouw Peggy Totté.
- 2. Mevrouw Livia de Bethune.
- 3. De heer Tompy Hoedelmans.

P&P - Ruimtelijke Planning. GECORO 2019-2024. Huishoudelijk
reglement + aanwijzing ondervoorzitter. Doorverwijzing naar de
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring huishoudelijk reglement GECORO 2019-2014.
 Goedkeuring aanwijzing van de heer Herman Bogaerts als ondervoorzitter van de GECORO.

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Mechelen Klimaatneutraal.
Aktename goedkeuring subsidiedossier oproep lokale energieprojecten
2019: isolatie bij Zonneklaar.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de goedkeuring van het subsidiedossier oproep lokale
energieprojecten 2019: isolatie bij Zonneklaar.

Onderwijsondersteuning. Inschrijvingen secundair onderwijs.
Goedkeuring instappen in het regionaal samenwerkingsverband
digitaal aanmelden secundair onderwijs.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat principieel akkoord om in te stappen in het regionale samenwerkingsverband
digitaal aanmelden secundair onderwijs.
Artikel 2
Het college verwijst het voorstel om een krediet van 10.000 euro/jaar op te nemen ter
ondersteuning van de uitrol van het regionale samenwerkingsverband digitaal aanmelden
secundair onderwijs in het LOP secundair onderwijs regio Mechelen naar de besprekingen van
het MJP 2020–2025.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Huis van het
Kind

Organiseren van een fysiek
aanspreekpunt in het Huis van
het Kind

Huis van de
Mechelaar

Telefonische ondersteuning
voorzien via het centraal
onthaal stad/sociaal huis: T
0800 20 800).

opmerking
Tijdens de
aanmeldingsperiode van
het basis- en secundair
onderwijs 2020
Tijdens de
aanmeldingsperiode van
het basis- en secundair
onderwijs 2020

Marcom

Communiceren naar de
Mechelse bevolking over het
digitaal aanmeldsysteem in het
basis- en secundair onderwijs
via de reguliere
communicatiekanalen

December – januari 2020
(concrete timing nog
verder af te spreken)

Opnemen extra budget voor
communicatie digitaal
aanmeldsysteem in nieuw
beleid van het meerjarenplan.

Onderwijsondersteuning. Actieplan onderwijs en diversiteit.
Goedkeuring verschuiven budgetten in budgetwijziging nr. 3/2019 in
functie van verdieping na schooltraject SOS ouderbetrokkenheid
(ZALM).
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord om het veranderingstraject van de Provinciale Technische School
(PTS) Mechelen te laten begeleiden door ZALM op basis van het voorgelegd projectvoorstel.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Financiën

datum
2019/BW 3

opdracht

opmerking

Verschuiven van 3502,1 € van
ramingsnummer 2019150268
naar 2019172480

Onderwijsondersteuning. Plan van aanpak: uitsluitingen verminderen’.
Goedkeuring verschuiving middelen met het oog op de
wetenschappelijke opvolging van het project "krachtige scholen".
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord om het project ‘krachtige scholen’ wetenschappelijk te laten
opvolgen.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Financiën

2019/BW 3

Verschuiven van 10.285 € van
ramingsnummer 2019182993
naar 2019170039

Team leerrecht
en gelijke
onderwijskansen

Na
goedkeuring
verschuiving
krediet in
BW 3

Uitsturen marktbevraging naar
wetenschappelijke
onderzoeksinstellingen in
functie van de
wetenschappelijke opvolging
project ‘krachtige scholen’

opmerking

Staf Financiën. Vaststelling van de dotaties voor de dienstjaren 20202025 aan de Hulpverleningszone Rivierenland. Verwijzing naar de
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord voor de dienstjaren 2020-2025 met een jaarlijkse exploitatiedotatie
van 4.562.469 euro voor de dienstjaren 2020 – 2021 – 2022 – 2023 en 4.618.914 euro voor
de dienstjaren 2024 en 2025 en een jaarlijkse investeringsdotatie van 102.500 euro aan de
Hulpverleningszone Rivierenland.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de vaststelling van de dotaties 2020-2025 aan hulpverleningszone
Rivierenland.

Toezicht Financiën. Overlegvergadering tussen de stad Mechelen, het
Centraal Kerkbestuur en de kerkraden van de Protestantse Kerken
Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van de overlegvergadering van 3 september 2019
tussen de stad Mechelen, het Centraal Kerkbestuur en de kerkraden van de Protestantse Kerk
Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid.

Toezicht Financiën. Protestantse kerk Mechelen-Zuid. Verwijzen
goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 en
aanpassing van het budget 2020 aan dit meerjarenplan naar de
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuren van het aangepaste meerjarenplan 2020–2025 van de Protestantse kerk
Mechelen-Zuid waarbij de K-waarde 2020 aangepast wordt naar 1.806,49 euro en bijgevolg
de aangepaste gebudgetteerde exploitatietoelage 2020 (M) 503,51 euro bedragen.
 Aanpassing van het budget 2020 aan het meerjarenplan 2020-2025 waarbij de K1-waarde
wordt aangepast naar 6.538,16 euro en bijgevolg de K-waarde 1.806,49 euro en de
gebudgetteerde exploitatietoelage 2020 (M) 503,51 euro zullen bedragen.

Toezicht Financiën. Betaalbaarstelling toelagen 2019 - Brouwgebouw
Lamot en Mechelen Feest.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit om de toelage voor Brouwgebouw Lamot (382.098 + 34.172,60 euro) en de
toelage voor Mechelen Feest (351.040 euro) betaalbaar te stellen.

Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel
regelen:
Nr. raming
Budgetsleutel
2019150531
2019/6490140/70/0719/01
2019141982
2019/6490172/70/0729/01
2019142006
2019/6490172/70/0729/01

directeur de financiële aspecten als volgt te
Begunstigde
Mechelen Feest
Brouwgebouw Lamot
Brouwgebouw Lamot

Bedrag
351.040 euro
382.098 euro
34.172,60 euro

Vastgoedbeleid. Vaststellen van straatnamen voor nieuw aan te leggen
wegenis op de Komet-site (1° fase). Verwijzen naar gemeenteraad
voor principiële vaststelling.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit aan de nieuw aan te leggen wegenis op de Komet-site (1° fase) volgende
straatnamen toe te kennen:
 voor de doorsteek tussen Koningin Astridlaan en Auwegemvaart: Louis Neefsstraat
 voor de kleine buurttuin met ontsluiting langs de Auwegemvaart: Anna Van Ranstplein
 voor de grote buurttuin met ontsluiting langs de Auwegemvaart: Kometplein (later voor te
leggen)
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Principiële vaststelling van volgende straatnamen op de Komet-site (1° fase):
- Louis Neefsstraat voor de doorsteek tussen Koningin Astridlaan en Auwegemvaart;
- Anna Van Ranstplein voor de kleine buurttuin met ontsluiting langs de Auwegemvaart.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de dienst Vastgoedbeleid hieromtrent de voorgeschreven
procedure te volgen (o.a. instellen van een openbaar onderzoek van 23.10.2019 tot en met
22.11.2019.

Vastgoedbeleid. Projectgebied Spreeuwenhoek. Aankoop tegen de nv
Connectimmo van gronden gelegen langsheen de Struikheidestraat te
Mechelen/Muizen met het oog op een gedeeltelijke verlegging van de
Hanswijkbeek, de aanleg van een overloopgracht naar de
Hanswijkbeek en de aanleg van openbare groenvoorziening. Verwijzen
naar gemeenteraad voor goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:

Goedkeuring van de aankoop door de stad tegen de nv Connectimmo van gronden gelegen
langsheen de Struikheidestraat te Mechelen/Muizen voor een gedeeltelijke verlegging van
de Hanwijkbeek (2° categorie), de aanleg van een overloopgracht naar de Hanswijkbeek
en de aanleg van openbare groenvoorziening.

Vastgoedbeleid. Projectgebied Spreeuwenhoek. Verkoop uit de hand
aan het Provinciebestuur van Antwerpen van percelen grond gelegen
nabij de Struikheidestraat te Mechelen/Muizen met het oog op de
(gedeeltelijke) verlegging van de Hanswijkbeek. Verwijzen naar
gemeenteraad voor goedkeuring.

Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:

Goedkeuring van de verkoop uit de hand aan het Provinciebestuur van Antwerpen van
percelen grond gelegen nabij de Struikheidestraat te Mechelen/Muizen met het oog op de
(gedeeltelijke) verlegging van de Hanswijkbeek.

Vastgoedbeleid. Vaststelling van de straatnaam Alice Nahonplein voor
het plein langsheen de Zandpoortvest te Mechelen, tussen de Dijle en
de Thomas More Hogeschool. Verwijzen naar gemeenteraad voor
definitieve beslissing.

Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Definitieve vaststelling van de straatnaam Alice Nahonplein voor het plein langsheen de
Zandpoortvest te Mechelen, tussen de Dijle en de Thomas More Hogeschool.

Vastgoedbeleid. Wijziging van de straatnaam Faid'Herbestraat in Lucas
en Maria Faydherbestraat te Mechelen. Verwijzen naar gemeenteraad
voor definitieve goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Definitieve beslissing tot wijziging van de huidige straatnaam Faid’Herbestraat in ‘Lucas en
Maria Faydherbestraat’ te Mechelen.

Vastgoedbeleid. Bibliotheek Moensstraat. Goedkeuring leidraad
verkoop. Verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de leidraad inzake de verkoop onder voorwaarden van de voormalige
bibliotheek Moensstraat.

Gebouwen. Onderhoudswerken Stadhuis: Planning.
Besluit:
Artikel 1
Het college heeft akte genomen van de opgestelde planning voor onderhoudswerken van het
stadhuis.

Overheidsopdrachten. Plaatsen brandtrap dorpshuis Leest ifv
(buitenschoolse) kinderopvang.

Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes van
25 september 2019, opgesteld door de dienst overheidsopdrachten, in samenwerking met
gebouwenbeheer. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit
van deze beslissing.
Artikel 2
Het college beslist de opdracht “Plaatsen brandtrap dorpshuis Leest ifv (buitenschoolse)
kinderopvang” te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs),
zijnde Alutra bvba, De Weven 17 te 3583 Paal-Beringen
.

Sociaal Beleid. Kennisname organisatie brainstormmoment en
terugkommoment "Heffen on earth".
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de organisatie door dorpsconsulent Heffen van een
brainstormmoment en terugkommoment in Heffen. Dit onder de naam van “Heffen on earth”
op zondag 20 oktober 2019 en zondag 24 november 2019 in De Kettinghe , Sint
Amandusstraat 5A van 14 tot 17u.
Artikel 2
Het college vaardigt schepen Björn Siffer af voor het brainstormmoment op zondag 20 oktober
2019 van 14 tot 17u in De Kettinghe , Sint Amandusstraat 5A, Heffen.

Sociaal Beleid. Goedkeuring winterwandeling Mechelen-zuid.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij de toelating wordt
verleend om een winterwandeling in wijkhuis Mechelen-zuid en op het speelplein Berkenhof te
mogen organiseren op zaterdag 28 december van 18u tot 22u.
Artikel 2
Het college keurt de organisatie van de winterwandeling op zaterdag 28 december 2019 goed
mits naleving van de volgende voorwaarden:
 algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement;
 algemene voorschriften met betrekking tot (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten;
 algemene voorschriften met betrekking tot het opstellen van een barbecue, kooktoestellen
en frituren op de openbare weg of openbaar domein;
 algemene bestuurlijke politieverordening;
 een plan van de opstelling minimum één week voor de organisatie aan de brandweer wordt
bezorgd.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur de financiële aspecten als volgt te
regelen:
ramingsnummer
budgetsleutel
bedrag
omschrijving
2019140534

2019/6130370/20/0171/01

530 euro

Vuurshow (Schoverik)

Artikel 4
Het college neemt akte van het besluit van de algemeen directeur, na gunstig advies van de
financieel directeur, om een voorschot toe te kennen van 530 euro voor het betalen van de
vuurshow.
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST

OPDRACHT

Uitvoeringsdiensten

Leveren van volgend materiaal
op het speelplein Berkenhof
- 6 lange tafels
- 10 stoelen
- 1 kofferfrigo
- 3 verlengdraden van 20m, 2
van 50 m + 3 contactdozen
- 3 afvalcontainers
- 10 nadarhekken

DATUM
UITVOERING
Tegen ten laatste
vrijdag 27
december 2019

OPMERKING
In overleg met de
buurtopbouwwerker

Plaatsen van 1 tent nl. van 6m
op 3m
Dienst toezicht en
Sociale controle

Begeleiding door de
gemeenschapswachten tijdens
de winterwandeling van 19u tot
20u30

Zaterdagavond 28
december 2019

P&P - Mobiliteit. Fietsbeleid. Gefaseerde invoering van fietszone in de
binnenstad.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de timing, signalisatieplannen en uitvoeringswijze voor de
fietszone.
Artikel 2
Het college besluit de fietszone in te fietsen op 26 oktober 2019 om 9.30u in de SintKatelijnestraat (kruispunt vest). Het college wordt daar vertegenwoordigd door burgemeester
wd. Alexander Vandersmissen en schepen Patrick Princen.
Artikel 3
Het college bevestigt de opdrachten van de vorige beslissing:
dienst

Opdracht

Fin. impact

Verkeerssignalisatie

Aanbrengen signalisatie fietszone

€ 15.873,99

Verkeerssignalisatie

Aanbrengen wegmarkeringen fietszone

€ 36.200,78

Verkeerssignalisatie

Aanbrengen 20-tal herhalingen fietszone op
drukke routes; in voorjaar 2020
Ophangen bovenstraatbanners en wimpels
in Hoogstraat in november, vlak voor
invoering fietszone
Voorzien communicatiecampagne

€ 22.000

Uitvoeringsdiensten
Marketing &
Communicatie
Afdeling financiën

Opnemen budgetten verkeerssignalisatie in
budgetwijziging nr. 3/2019

€ 9.000

Sociaal Beleid. Voorstel tot samenwerking omtrent acute opvang met
CAW Boom Mechelen Lier.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de verdeelsleutel van financiering van de Acute Opvang van het CAW goed
volgens een 50/50-werkingsprincipe, nl. 50% op basis van solidariteit, 50% op basis van
gebruik/ verwijzingen waarbij de inbreng in nature door gemeenten mee in rekening wordt
genomen.
Artikel 2
Het college keurt de toelage aan de dienst Acute Opvang van het CAW goed voor 2020. Voor
Mechelen bedraagt dit volgens een raming op basis van het huidige gebruik: €43 806,90.
Artikel 3
Het college geeft de opdracht de werking na 1 jaar te evalueren.

Sociaal Beleid. Aktename van de ondersteuning van 17 oktober 2019:
werelddag van verzet tegen armoede en beslissing afvaardiging
college.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de actie van Geknipt van 17 oktober 2019 – Werelddag van Verzet
tegen Armoede en van de ondersteuning hierbij vanuit het speerpunt kinderarmoede.
Artikel 2
Het college vaardigt schepen Gabriella De Francesco af voor de actie van Geknipt op 17
oktober 2019 die start om 11u met de optocht en verder loopt vanaf 11u30 in het CAW Boom
Mechelen Lier.

Overheidsopdrachten. Aankoop koelwagen in het kader van het project
Flavour/Foodsavers. Goedkeuring van bestek 2019-OO-557 en van de
gunningswijze "Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking".
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft goedkeuring aan het bestek met nr. 2019-OO-557 en de gunningswijze
“vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking”.voor de
opdracht “Aankoop koelwagen in het kader van het project FLAVOUR - FOODSAVERS”,
opgesteld door de Dienst Overheidsopdrachten / Aankoopbeheer.
Artikel 2
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 4
Het college geeft goedkeuring voor de gunningscriteria opgenomen in het bijzonder bestek
2019-OO-557.
- 1: Prijs: 60 punten
- 2: Maximaal laadvermogen binnen rijbewijs B: 10 punten
- 3: Maximaal m2 laadvolume binnen rijbewijs B: 10 punten
- 4: Milieuvriendelijkheid (minst vervuilende wagen): 10 punten

- 5: Leveringstermijn: 10 punten

Cultuurontwikkeling. Aankoopcommissie Museum Hof van Busleyden.
Goedkeuring bod op twee krijttekeningen Rik Wouters.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord dat het Museum Hof van Busleyden een bod uitbrengt van max.
3000,00 EUR (excl. onkosten van 22%) op een van volgende stukken:
 Rik Wouters, Krijttekening, Notre Dame te Parijs (1912)
 Rik Wouters, Krijttekening, Zicht op de Seine (1912)

