STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 12 november 2019

Beheer Openbaar Domein. Plaatsen van nutsleidingen - Goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft toelating aan Fluvius Elektriciteitstraat 70 2800 Mechelen: voor de uitvoering
van werken:
 Heidestraat
armaturen vervangen door LED-verlichting
Fluv 19421
 Plattebeekstraat
UITBREIDING LS VOOR KLANTAANSLUITING
Fluv 19423
 Hombekerkouter
OV armaturen vervangen door LED-verlichting
Fluv 19422
 Trianonlaan
OV armaturen vervangen door LED-verlichting
Fluv 19426
Artikel 2
Het college geeft toelating aan Telenet Vaartdijk 59 3018 Wijgmaal: voor de uitvoering van
werken:
 Plankendaalstraat
Puntopening
T 19424
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Telenet Liersestwg 4 2800 Mechelen: voor de uitvoering van
werken:
 Vennecourtlaan
bestaande paddenstoel gaan we vervangen door een kolomkast
T 193425

Staf Financiën. Aanstelling revisor AGB MAC en AGB SAM. Aktename
resultaat gunningsprocedure.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de verslagen van nazicht van de offertes van 29 oktober 2019,
opgesteld door staf Financiën, waarbij op basis van de gunningscriteria Caluwaerts & C°
Bedrijfsrevisoren weerhouden wordt als meest gunstigste ingediende offerte voor zowel het
perceel AGB MAC als het perceel AGB SAM.
Artikel 2
Het college neemt akte dat de raad van bestuur van het AGB MAC, respectievelijk het AGB
SAM het nodige zullen ondernemen tot aanstelling van bedrijfsrevisor Freddy Caluwaerts,
Caluwaerts & C° Bedrijfsrevisoren conform de opgestelde verslagen van nazicht.

Toezicht Financiën. Jaarrekeningen 2018 doorverwijzen naar de
gemeenteraad in het kader van de controle op de aanwending van de
stadstoelage.
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Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgende agendapunten naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2018 van vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie;
 Aktename jaarrekening 2018 van vzw Mechelse Hattrick;
 Aktename jaarrekening 2018 van vzw Mest;
 Aktename jaarrekening 2018 van Dierenbescherming Mechelen.

Toezicht Financiën. Kerkfabrieken. Aktename notulen kerkraad Lieve
Vrouwparochie van 25 oktober 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkraad van de kerkfabriek Lieve-Vrouw van
25 oktober 2019.
Dit verslag zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering van 12
november 2019, na goedkeuring ervan.
Artikel 2
Het college neemt akte van de verkoop van de Sint-Jozefkerk Battel aan Het Anker.

Toezicht Financiën. Vzw J@M. Aktename notulen dagelijks bestuur van
28 oktober 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van het dagelijks bestuur van 28 oktober 2019 van vzw
J@M.
Dit verslag zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering van 12
november 2019, na goedkeuring ervan.

Politie - openbare orde. Vaststelling politieverordening naar aanleiding
van de organisatie van de Urban Trail op 14 december 2019. Opdracht
tot communiceren via nieuwsbrief Mechelen Meemaken.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van de Urban Trial, die doorgaat op 14 december 2019, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de Urban Trail, die doorgaat op 14 december 2019, in Mechelen
zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing van 13 tot 15 december 2019, behoudens
andersluidende.
Artikel 2: Verkeersmaatregelen
Artikel 2.1:
Parkeerverbod wordt van 13 december 2019 – 09.00 uur tot 15 december 2019 – 06.00 uur
ingesteld en aangeduid door het verkeersbord E1 op de Veemarkt.
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Artikel 2.2:
Parkeerverbod wordt van 14 december 2019 – 06.00 uur tot 15 december 2019 – 06.00 uur
ingesteld en aangeduid door het verkeersbord E1 op het Margareta Van Oostenrijkplein en in
de Keizerstraat tussen Veemarkt en het Margareta Van oostenrijkplein, m.u.v. de
parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een beperking.
Artikel 2.3:
Parkeerverbod wordt op 14 december 2019 tussen 17.00 en 23.45 uur ingesteld en aangeduid
door het verkeersbord E1 op de G. Gezellelaan tussen de Nonnenstraat en Vrouw Van
Mechelenstraat.
Artikel 2.4:
Volgende straten worden op 14 december 2019 tussen 19.00 en 23.45 uur voor alle
bestuurders in beide richtingen verboden:
Biest;
Blokstraat;
Bergstraat;
Paardenstraatje;
Lange Heergracht;
F. De Merodestraat tussen Lange Heergracht en Sint-Janstraat;
Sint-Janstraat;
Sint-Janskerkhof tussen Sint-Janstraat en Klapgat;
G. De Stassartstraat;
Jodenstraat tussen Van Busleydenstraat en G. De Stassartstraat;
Nokerstraat;
Sint-Katelijnestraat tussen Schrijnstraat en Zelestraat;
Zelestraat tussen Sint-Katelijnestraat en Bornstraatje;
Bornstraatje;
Heembeemd tussen Bornstraatje en Kleine Begijnhof;
Kleine Begijnhof;
Kleine Begijnhofbogaard;
K. De Deckerstraat tussen Kleine Begijnhofbogaard en Schoutetstraat;
Schoutetstraat;
Wollemarkt;
Sint-Romboutskerkhof;
Onder-den-Toren;
Steenweg;
Geitestraat;
Bruul tussen Grote Markt en Hazestraat;
Hazestraat;
Lange Ridderstraat;
Melaan;
Arme-Clarenstraat;
Nieuwe Beggaardenstraat;
Nonnenstraat tussen Nieuwe Beggaardenstraat en Conventstraat;
Conventstraat;
Hoviusstraat;
Krankenstraat;
Plankstraat;
’t Veer;
Thaborstraat;
Persoonshoek;
Kraanbrug;
Kraanstraat;
Adegemstraat tussen Kraanstraat en Karmelietenstraat;
Karmelietenstraat;
Lange Pennincstraat;
Veluwestraat tussen Poelstraat en Ganzendries;
Ganzendries;
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Milsenstraat;
Sint-Jacobstraat;
Groenstraat tussen Sint-Jacobstraat en Lange Nieuwstraat;
Lange Nieuwstraat tussen Groenstraat en G. Verhaegenstraat;
G. Verhaegenstraat;
Moensstraat;
Korenmarkt tussen Moensstraat en Ziekeliedenstraat;
Ziekeliedenstraat;
Lieve Heerstraatje;
O.-L.-Vrouwestraat tussen Lieve Heerstraatje en G. Verhaegenstraat;
’t Plein;
O.-L.- Vrouwekerkhof;
Vijfhoek;
Pitzemburgstraat;
Lange Ridderstraat;
Korte Ridderstraat;
Meysbrug;
Augustijnenstraat tussen Meysbrug en Leegheid;
Gerechtstraat;
Korte Maagdenstraat;
Leegheid;
R. Woutersstraat;
Huidevettersstraat;
Blaasbalgstraat;
Leermarkt tussen Blaasbalgstraat en Botermarkt;
Botermarkt;
Bruul tussen Botermarkt en Korte Schipstraat;
Korte Schipstraat;
Lange Schipstraat tussen OCMW en Ijzerenleen;
Ijzerenleen;
Grote Markt zijde stadhuis.
Dit wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C3.
Artikel 2.5:
Volgende straten worden op 14 december 2019 tussen 19.00 en 23.45 uur voor alle
bestuurders, met uitzondering van plaatselijk verkeer, in beide richtingen verboden:
F. De Merodestraat tussen E. Tinellaan en Lange Heergracht;
Dijle tussen Olivetenvest en Kraanstraat.
Dit wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C3 met onderbord “uitgezonderd
plaatselijk verkeer”.
Artikel 2.6:
De linkerafslagstrook wordt op 14 december 2019 tussen 19.00 en 23.45 uur afgesloten voor
alle verkeer op:
E. Tinellaan – extra-muros ter hoogte van de Sint-Katelijnebrug;
Hoogstratenplein – extra-muros ter hoogte van de voetgangers-/fietsersbrug Nekkerspoel;
K. Astridlaan – extra-muros ter hoogte van de Brusselpoort;
Zwartzustervest ter hoogte van F. De Merodestraat.
Dit wordt ter kennis gebracht door de bakens T.
Artikel 2.7:
Links en rechts afslaan wordt op 14 december 2019 tussen 19.00 en 23.45 uur verboden:
Op E. Tinellaan ter hoogte van de Sint-Katelijnebrug;
Op Hoogstratenplein ter hoogte van de voetgangers-/fietsersbrug Nekkerspoel;
Op Zwartzustervest ter hoogte van F. De Merodestraat.
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Dit wordt ter kennis gebracht door de verkeersbord C31a op de buitenring en het verkeersbord
C31b op de binnenring.
Artikel 2.8:
Hoogstraat tussen K. Astridlaan en Ganzendries wordt op 14 december 2019 tussen 19.00 en
23.45 uur voor alle bestuurders, met uitzondering van de parking, in beide richtingen
verboden.
Dit wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C3 met onderbord “uitgezonderd parking”.
Artikel 2.9:
Opheffen van het éénrichtingsverkeer en omdraaien van de rijrichting op 14 december 2019
tussen 19.00 en 23.45 uur in Veluwestraat tussen Poelstraat en Korte Pennincstraat
Dit wordt ter kennis gebracht door het afdekken van de vaste verkeersborden C1 en F19 en
plaatsen van de verkeersborden C1 en F19.
Artikel 2.10:
Op 14 december 2019 tussen 19.00 en 23.45 uur wordt op de G. Gezellelaan intra-muros
tussen Nonnenstraat en Vrouw Van Mechelenstraat de rijstrook zijde gevels voorbehouden
voor de organisatie en aangeduid door het verkeersbord:
D1c op G. Gezellelaan intra-muros ter hoogte van Vrouw Van Mechelenstraat;
D1d op G. Gezellelaan intra-muros ter hoogte van Nonnenstraat.
Artikel 2.11:
Opheffen van het éénrichtingsverkeer op 14 december 2019 tussen 14.00 en 19.00 uur alsook
tussen 14 december 2019 – 23.45 uur en 15 december 2019 – 06.00 uur door het afdekken
van de verkeersborden F 19 en C 1 en aangeduid door het verkeersbord A39 in Bruul tussen
Botermarkt en Korte Schipstraat.
Artikel 2.12:
Opheffen van het éénrichtingsverkeer op 14 december 2019 tussen 14.00 en 19.00 uur door
het afdekken van de verkeersborden F 19 en C 1 en aangeduid door het verkeersbord A39 op
Dijle tussen Kaardenstraat en Kraanstraat.
Artikel 2.13:
Links afslaan wordt op 14 december 2019 tussen 19.00 en 23.45 uur verboden ter hoogte van
de Brusselpoort – extra muros.
Dit wordt ter kennis gebracht door de verkeersbord C31a.
Artikel 2.14:
Met uitzondering van de gebruikers van de parking wordt rechts afslaan op 14 december 2019
tussen 19.00 en 23.45 uur verboden ter hoogte van de Brusselpoort – intra muros.
Dit wordt ter kennis gebracht door de verkeersbord C31a met onderbord “uitgezonderd
parking”.
Artikel 2.15:
Op 14 december 2019 tussen 14.00 en 19.00 uur alsook tussen 14 december 2019 – 23.45
uur en 15 december 2019 – 06.00 uur wordt in de Bruul met het kruispunt Korte Schipstraat
de verplichting opgelegd om de door pijl aangeduide richting (rechts) te volgen richting Korte
Schipstraat en aangeduid door het verkeersbord D1b.
Artikel 2.16:
Volgende straten worden tussen 14 december 2019 - 14.00 uur en 15 december 2019 – 06.00
uur voor alle bestuurders in beide richtingen verboden:
Bruul tussen Botermarkt en Grote Markt;
Grote Markt – zijde stadhuis;
Befferstraat;
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Veemarkt.
Dit wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C3.
Artikel 2.17:
De Keizerstraat wordt op 14 december 2019 tussen 14.00 en 19.00 uur alsook tussen 14
december 2019 – 23.45 uur en 15 december 2019 – 06.00 uur voor alle bestuurders, met
uitzondering van plaatselijk verkeer en parkingbezoekers, in beide richtingen verboden.
Dit wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C3 met onderbord “uitgezonderd
plaatselijk verkeer en parking”.
Artikel 2.18:
Met uitzondering van plaatselijk verkeer en verkeer naar de parking op de Veemarkt wordt
links en rechts afslaan op 14 december 2019 tussen 14.00 en 19.00 uur alsook tussen 14
december 2019 – 23.45 uur en 15 december 2019 – 06.00 uur verboden op het
Hoogstratenplein ter hoogte van de Keizerstraat.
Dit wordt ter kennis gebracht door de verkeersbord C31a met onderbord “uitgezonderd
plaatselijk verkeer en parking” op de buitenring en het verkeersbord C31b onderbord
“uitgezonderd plaatselijk verkeer en parking” op de binnenring.
Artikel 2.19:
De Blokstraat wordt op 14 december 2019 tussen 14.00 en 19.00 uur alsook tussen 14
december 2019 – 23.45 uur en 15 december 2019 – 06.00 uur voor alle bestuurders, met
uitzondering van plaatselijk verkeer, in beide richtingen verboden alsook opheffen van het
éénrichtingsverkeer.
Dit wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C3 met onderbord “uitgezonderd
plaatselijk verkeer” en afdekken van de verkeersborden C1 en F19.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal
bestuur.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Mechelen.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de dienst economie om de politieverordening naar aanleiding
van de organisatie van de Urban Trail op 14 december 2019 te communiceren via de
nieuwsbrief van Mechelen Meemaken.

Bestuurlijk Beheer. Raadscommissies. Aktename agenda commissie
cultuur, toerisme en sociale cohesie van 21 november 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van volgende agenda voor de raadscommissie cultuur, toerisme en
sociale cohesie op donderdag 21 november 2019 om 20.00 uur in zaal Panorama:
 1. Goedkeuring verslag vergadering 19 september 2019.
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2. Toelichting autonoom gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC)
(Toelichting door Herwig De Lannoy, zakelijk coördinator).
3. Toelichting extern verzelfstandigd agentschap mmMechelen Feest vzw (Toelichting door
Christel Kersemans, coördinator)
4. Toelichting extern verzelfstandigd agentschap vzw brouwgebouw Lamot (Toelichting
door Jan Simons, coördinator).
5. Voorstel thema vanuit commissie voor het burgerpanel.

Bestuurlijk Beheer. Speelgoedmuseum Mechelen vzw. Voordracht
werkend lid algemene vergadering en lid raad van bestuur, ter
vervanging van de heer Bart Somers. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Voordracht van de heer Alexander Vandersmissen als werkend lid van de algemene
vergadering en als lid van de raad van bestuur van Speelgoedmuseum Mechelen vzw, ter
vervanging van de heer Bart Somers.

Bestuurlijk Beheer. Vzw Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn.
Aanduiding lid algemene vergadering en voordracht lid/voorzitter raad
van bestuur, ter vervanging van Bart Somers. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanduiding van de heer Alexander Vandersmissen als lid van de algemene vergadering van
de vzw Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn, ter vervanging van de heer Bart Somers.
 Voordracht van de heer Alexander Vandersmissen als kandidaat-bestuurder en voorzitter
van de raad van bestuur van de vzw Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn, ter vervaning
van de heer Bart Somers.

Bestuurlijk Beheer. Aanduiding vertegenwoordiger in beheerscomité
GASAM, ter vervanging van de heer Bart Somers. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanstelling van burgemeester wd. Alexander Vandersmissen als effectief
vertegenwoordiger in het beheerscomité van de interlokale vereniging GASAM, ter
vervanging van de heer Bart Somers.

Strategie en Ontwikkeling. Goedkeuring van de overeenkomst voor
betoelaging van de gedeelde projectmanagementkosten.
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Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de overeenkomsten m.b.t. de projecten Flavour en Water Resilient Cities
(WRC) goed en geeft opdracht aan de algemeen directeur om de overeenkomsten te
ondertekenen.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financiële dienst om op basis van de overeenkomsten de
respectievelijke toelages uit te betalen.

Natuur- en Groenontwikkeling. Ondertekening Charter
Interbestuurlijke samenwerking voor de open ruimte in het Mechels
Rivierenland.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het charter ‘Interbestuurlijke samenwerking voor de open ruimte in het
Mechels Rivierenland” goed.
Artikel 2
Het college beslist om burgemeester wd. Alexander Vandersmissen en de schepenen Patrick
Princen en Koen Anciaux af te vaardigen om het charter ceremonieel te ondertekenen op de
Dijle-Zennedag van 22/11/2019 (12u20-12u40).

Overheidsopdrachten. Aanleg Cortenbachplein. Gunning van bestek
2019-OO-PP-535.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Aanleg Cortenbachplein” akte van het verslag van
nazicht van de offertes van 31 oktober 2019, opgesteld door de ontwerper, D+A Consult NV,
Kardinaal Mercierplein 2 te 2800 Mechelen.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
Het college gunt de opdracht “Aanleg Cortenbachplein” aan de economisch meest voordelige
regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde Terraco (Groep Van Hoeyveld),
Leuvensesteenweg 38 te 3191 Hever - Boortmeerbeek.
Artikel 4
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek
met nr. 2019-OO-PP-535.

Bouwdienst. Keerdok. Omgevingsvergunning 20190728. Goedkeuring
zaak van wegen en vaststelling rooilijn- en innemingsplan. Verwijzing
naar gemeenteraad.
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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 KEERDOK MECHELEN VVZRL voor het
bouwen en exploiteren van een parkeergebouw met handelsruimte en kantoren met nieuwe
wegenis, op een terrein gelegen aan de N16 te 2800 Mechelen, en met als kadastrale
gegevens afdeling 2, sectie B, perceelnummer 518E3.
Artikel 2
De ingedeelde inrichtingen en activiteiten kunnen voor onbepaalde duur vergund worden met
uitzondering van de bronbemaling, hiervoor kan een termijn van één jaar na de start van de
werken vergund worden.
Artikel 3
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 en exploiteren van een parkeergebouw met handelsruimte
en kantoren met nieuwe wegenis, op een terrein gelegen aan de N16 te 2800 Mechelen, en
met als kadastrale gegevens afdeling 2, sectie B, perceelnummer 518E3, in toepassing van
artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering
van het decreet van de omgevingsvergunning.

P&P - Stadsontwikkeling. Keerdok - Selectieleidraad
Overheidsopdracht houdende de exploitatie 'Parkeergedeelte Gebouw
Eandistip' - ref. 2019-OO-574, doorverwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring selectieleidraad voor de overheidsopdracht houdende de exploitatie van het
parkeergedeelte gebouw Eandistip, via een mededingsprocedure met onderhandeling.

ICT. Gunning van actieve componenten.
Besluit:
Artikel 1
Het college wijst het leveren en plaatsen van actieve componenten toe aan de firma NTT.
Artikel 2
Het college wijst het onderhoudscontract van de actieve componenten toe aan de firma NTT.

Onderwijsondersteuning. Inschrijvingen basisonderwijs 2020-2021.
Goedkeuring aanleveren adresgegevens aan School in Zicht vzw.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord om de adresgegevens van alle eerstgeboren kinderen in 2018 en
woonachtig in kerngemeente Mechelen (2800), inclusief deelgemeente Battel, te bezorgen aan
School in Zicht vzw voor de concrete doeleinde zoals in de aanvraag werd omschreven.
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Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Bevolking

Onmiddellijk

Aanmaken adressenbestand van alle
eerstgeboren kinderen in 2018 en
woonachtig in kerngemeente
Mechelen (2800), inclusief
deelgemeente Battel, te leveren aan
School in Zicht vzw.

Aanleveren op
etiketten.
Ordening per wijk.

Toezicht Financiën. AGB MAC. Budgetwijziging 2/2019 voor
goedkeuring verwijzen naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring budgetwijziging 2/2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief
in Cultuur.

Toezicht Financiën. Christengemeente Emmanuel. Meerjarenplan
2020-2025. Voor niet goedkeuring verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgende agendapunt naar de gemeenteraad:
 Niet goedkeuren van het meerjarenplan van de Christengemeente Emanuel, om volgende
redenen:
- De stad Mechelen is niet betrokken geweest in een overleg tussen de
gemeenteoverheid en het bestuur van de eredienst;
- De investering in een cafetariaruimte is niet noodzakelijk voor het behoorlijk uitoefenen
van de eredienst;
- De exploitatietoelage die wordt gevraagd zorgt voor een exploitatieoverschot, i.p.v. een
budget in evenwicht;
- De k-waarde is foutief berekend.
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar de gemeente Haacht, de
Christengemeente Emanuel en het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Toezicht Financiën. AGB MAC. Prijssubsidies 2019. Verwijzing
gewijzigde prijssubsidies voor goedkeuring naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de tarieven en toekenning prijssubsidie voor het dienstjaar 2019 aan AGB
MAC voor het verlenen van toegang aan de culturele activiteiten georganiseerd door het
AGB MAC en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de
prijssubsidie aan het AGB MAC betaalbaar te stellen.
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Artikel 2
De prijssubsidie wordt slechts toegekend op voorwaarde dat het AGB MAC de tarieven die zij
vanaf 1 december 2019 zal toepassen, vermindert met deze prijssubsidie.

Toezicht Financiën. Protestantse kerk Mechelen-Noord. Verwijzen
budget 2020 voor aktename en meerjarenplan 2020-2025 voor
goedkeuring naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 van de Protestantse kerk Mechelen-Noord.
 Aktename van het budget 2020 van de Protestantse kerk Mechelen-Noord.

Monumentenzorg. Monumentenzorg. Aanbestedingsdossier “Hof van
Habsburg (westvleugel, deel stadsarchief) - Restauratie daken en
buitenschrijnwerk”. Verwijzing van gunningswijze "Openbare
Procedure" en bestek 2019-OO-MZ-565 voor goedkeuring naar de
gemeenteraad van 16 december 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad van 16 december 2019:
 Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure aan de voorwaarden
en bepalingen van het bestek “2019-OO-MZ-565” inzake de opdracht “Hof van Habsburg
Mechelen (westvleugel) – restauratie daken en buitenschrijnwerk” met als enig
gunningscriterium: prijs.
Artikel 2
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Monumentenzorg. Monumentenzorg. Aanbestedingsdossier “Hombeek
Sint-Martinuskerk. Restauratie daken en toren”. Verwijzing van
gunningswijze "Openbare Procedure" en bestek 2019-OO-MZ-566 voor
goedkeuring naar de gemeenteraad van 16 december 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad van 16 december 2019:
 Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure aan de voorwaarden
en bepalingen van het bestek “2019-OO-MZ-566” inzake de opdracht “Hombeek SintMartinuskerk. Restauratie daken en toren” met als enig gunningscriterium: prijs.
Artikel 2
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Monumentenzorg. Sint-Alexius en Sint-Catharinakerk. Bestek 2015OO-MZ-882 - goedkeuring aangepaste uitvoering - verwijzing BW3.
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Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om de onvoorziene meerwerken voor de restauratie van de schilderijen van
de Begijnhofkerk (bestek 2015-OO-MZ-882 – lot 2) te laten uitvoeren door de Altritempi nv uit
Brasschaat voor een bedrag van €15.526 (excl. btw), zijnde €18.786,46 (incl. btw).
Artikel 2
Het college beslist om de onvoorziene meerwerken voor de restauratie van het interieur van de
Begijnhofkerk (bestek 2015-OO-MZ-882 – lot 1) te laten uitvoeren door de tijdelijke vereniging
Monument Vandekerckove nv-Altritempi nv voor een bedrag van €121.036 (excl. btw), zijnde
€146.453,56 (incl. btw).
Artikel 3
Het college beslist om voor de onvoorziene meerwerken voor de restauratie van de schilderijen
een aanvullende premie aan te vragen bij het agentschap Onroerend Erfgoed.
Artikel 4
Het college stemt in met een termijnsverlenging van 120 werkdagen voor de werken vervat in
het bestek 2015-00-MZ-882-Lot 2 omtrent de binnenrestauratie van ‘interieurrestauratie en
hoogdringende werken aan de Sint-Alexius- en Sint-Catharinakerk – schilderijen’.
Artikel 5
Het college geeft opdracht aan afdeling financiën om in budgetwijziging nr. 3/2019 het saldo
van de werken Begijnhofkerk (exterieurrestauratie: ramingsnummer 2019145858) integraal
over te zetten naar Begijnhofkerk (interieurrestauratie: ramingsnummer 2019145827) – zelfde
budgetsleutel (2019/6640060/70/0720/02).

Vastgoedbeleid. Project Sint-Katelijnestraat aan OVAM-site.
Ontwerpakte voor vestigen erfdienstbaarheden voor goedkeuring
verwijzen naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring ontwerpakte tot vestiging van erfdienstbaarheden van zichten en lichten op
de percelen stadsgrond, gekadastreerd of gekadastreerd geweest 1ste Afdeling, sectie A,
perceelnummers 758/G en 724/Z.
Belangrijkste bepalingen:
- Erfdienstbaarheden van zichten en lichten overeenkomstig de omgevingsvergunning
met referte 20180538 OGV, afgeleverd op 26 oktober 2018.
- Recht is eeuwigdurend en gratis.
- Alle kosten inzake plaatsing, onderhoud, vervanging en/of herstelling komen te allen
tijde integraal ten laste van de bouwheer of zijn rechtsopvolgers.
Artikel 2
Het college verzoekt de gemeenteraad volmacht te willen verlenen aan de voorzitter van de
gemeenteraad en de algemeen directeur (of bij afwezigheid hun aangestelde) om de
authentieke akte namens de stad Mechelen te ondertekenen.

Collgebeslissingen website
12 november 2019

12

Vastgoedbeleid. Verlenen van een erfpachtrecht aan het Autonoom
Gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur op de bibliotheek, gekend
als “voormalig Predikherenklooster”, en een hoogspanningscabine
gelegen aan de Goswin de Stassartstraat te Mechelen. Overeenkomst
verwijzen naar gemeenteraad voor goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Verlenen door de stad Mechelen (eigenaar/erfpachtgever) aan het autonoom
gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur (erfpachter) van een erfpachtrecht op de
bibliotheek, gekend als “voormalig Predikherenklooster”, en een hoogspanningscabine
gelegen aan de Goswin de Stassartstraat te Mechelen.
Artikel 2
Het college verzoekt de gemeenteraad volmacht te willen verlenen aan de voorzitter van de
gemeenteraad en de algemeen directeur (of bij afwezigheid hun aangestelde) om de
authentieke akte van erfpacht te ondertekenen namens de stad Mechelen.

47.

Gebouwen. Aanpassing budget onderhoudswerken stadhuis Mechelen.

Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de beperkte meerkost voor de onderhoudswerken stadhuis goed en geeft
opdracht aan de afdeling Gebouwen dit bedrag mee te verrekenen op raming 2019165704.

Overheidsopdrachten. Raamovereenkomst voor het uitvoeren van
duurzame glazenwasserijdiensten voor de groep Mechelen. Verwijzing
van bestek 2019-OO-576 en de gunningswijze "openbare procedure
(met verschillende gunningscriteria) voor goedkeuring naar de
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure (met verschillende
gunningscriteria)” aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek nr. 2019-OO-576
inzake de opdracht “Raamovereenkomst voor het uitvoeren van duurzame
glazenwasserijdiensten voor de groep Mechelen”,
mits aanpassing van de gunningscriteria als volgt:
 Prijs 60 punten
 Plan van aanpak: 15 punten
 Sociale economie: 5 punten (clausule op te nemen in bestek)
 Duurzaamheid en milieu: 10 punten
 Veiligheid en gezondheid: 10 punten.
Artikel 2
In toepassing van artikel 2, 6°a en 7°a van de wet van 17 juni 2016 betreffende de
overheidsopdrachten, zal Stad Mechelen optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze
leveringen en/of diensten verwerft die bestemd zijn voor aanbestedende overheden of
aanbestedende entiteiten, meer bepaald:
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Sociaal Huis Mechelen, AGB MAC, Zorgbedrijf Rivierenland en Brandweerzone Rivierenland.

Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees
niveau.

Mechelen Feest. Evenementen 2020. Triple A roadshow 12 juni 2020.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan de
dienst Duurzame ontwikkeling en energie voor de organisatie van Triple A – standendorp op
het Cultuurplein op vrijdag 12 juni 2020 van 8u30 tot 20u, mits aan alle voorwaarden wordt
voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator. Het
evenementenloket zal de bewonersbrief opstellen en dient door de organisator voor
1/6/2020 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 Bloembakken worden niet verwijderd.
Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 0,00 euro
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas en elektriciteit, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
 De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn.
 Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
 Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen §6kg ABC
bluspoeder of gelijkwaardig) aanwezig te zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken
te voorzien. In de nabijheid moet steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig
gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
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Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Uitvoeringsdiensten

12/6/2020

Ter beschikking stellen van
elektriciteit

Wijkonderhoudsteam

12/6/2020

Ter beschikking stellen van
10 vuilnisbakken

Cultuurcentrum

12/6/2020

Omlaag doen van paaltjes,
zodat foodtrucks kunnen
oprijden

opmerking

Er kan ook een sleutel
via het
evenementenloket
bekomen worden, mits
betaling van een
waarborg

Artikel 5
Het college neemt akte dat de zalen van het Cultuurcentrum ter beschikking worden gesteld
volgens de derdebetalersregeling: aanrekening verminderd tarief aan de Stad en vermindering
met dit bedrag van toelage van Stad aan AGB MAC.

Mechelen Feest. Evenementen 2019. 'Mechelen Houdt Je Warm' Programma - Praktische afspraken.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de toelating van burgemeester voor de organisatie van Mechelen
Houdt Je Warm, met op het programma:
 Schaatsboot op de Dijle (6/12/2019 – 5/1/2020) en Winterlounge op de Haverwerf
 Museum of the Moon (6/12/2019 – 27/12/2019) in Sint Rombouts kathedraal
 Kerstmarkt Aan de Dijle op Vismarkt en Haverwerf (6-8/12 + 13-15/12 + 20-22/12 + 2729/12/2019)
 Mechelen in Vuur en Vlam (21/12/2019) in de ganse binnenstad
- Winteranimatie- en wintervertellingen
- Vuurinstallaties (De Vuurmeesters)
- Vuuranimatie
- Maudits Sonnants, luchtspektakel Transe Expresse
 Oudjaar (31/12/2019) op de Grote Markt
 Nieuwjaarsdrink (5/1/2020) op de Grote Markt
mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator. Het
evenementenloket zal de bewonersbrief opstellen en dient door de organisator voor
26/11/2019 bedeeld te worden in de opgegeven straten
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
 Gezien het evenementen onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoeker), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden, ten laatste 4 weken voor het evenement.
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Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Uitvoeringsdiensten

opmerking

MHJW

Reeds overleg op
01/10/2019

26/11/2019

Leveren van
elektriciteit voor
ijspiste leverancier.

2x125 amp +
2x 32 amp

26/11/2019

Gedeeltelijk wegnemen
van de leuning op
Dijlepad

Opstapplaats
Malinska

30/11/2019

Voorzien van water en
afvoer voor
Winterlounge +
voorzien van houten
riooldeksel+
verwarmingselement
waterleiding

Haverwerf

Aansluiten van water
en afvoer
toiletcontainer
kerstmarkt.

Haverwerf

5/12/2019
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opdracht

2 & 3/12/2019

Opstellen kerstchalets
Kerstmarkt (vervoer +
elektriciteit + water+
tafels + stoelen +
verlichting +
kerstverlichting aan
chalets)

Vismarkt +
Haverwerf
Plannen worden
aangeleverd.

6, 7, 8, , 13,
14, 15,20, 21,
22,27, 28, 29
/12/2019

Permanentie
elektriciteit tijdens de
kerstmarkt.

Haverwerf+ Van
Beethovenstraat

05/12/2019

Plaatsen van
vlaggenmast met
verlichting aan
Keerdok voor uitlichten
opstapplaats watertaxi.

Rode Kruisplein

Vanaf 06/12
tem 30
/12/2019

Ter beschikking stellen
van elektriciteitskast +
generatoren op
Vismarkt,, Haverwerf
en Van
Beethovenstraat

20+
21/12/2019

Ter beschikking stellen
van elektriciteit voor
Theater Transexpress
+ wegnemen paaltjes+
leveren nadars+ heras

21/12/2019

Ter beschikking stellen
van elektriciteit op
Ijzerenleen +
Korenmarkt

Grote markt

16

21/12/2019

Leveren van 150 Heras
blokken voor
Vuurmeesters

Cultuurplein

21/12/2019

Leveren 100
zandzakken

Grote Markt

Vanaf
31/12/2019

Afbraak chalets +
elektriciteit

Van
Beethovenstraat,
Haverwerf, Vismarkt

Opstellen chalets(8)+
elektriciteit
Oudjaar(vervoer +
elektriciteit+
verlichting)

Grote Markt. Plannen
worden aangeleverd.

31/12/2019

Oudjaarsavond
elektriciteit + water
voorzien+ aansluiten
toiletcontainers + ter
beschikking stellen van
een heftruck+ leveren
nadars

Grote Markt

02/01/2019

Afbraak elektriciteit

Grote Markt

05/01/2020

Plaatsen stadspodium

Grote Markt

05/01/2020

Ter beschikking stellen
van elektriciteit en
water+ tafels en
partytafels

Grote Markt

06/01/2020

Wegnemen
stadspodium

Grote Markt

06/12/2019
tem
30/12/2019

Wegnemen paaltjes
Nauwstraat +
Stoofstraat voor en na
Kerstmarkt

Stoofstraat +
Nauwstraat

8, 9,10,15,
16,17, 22, 23,
24, 29, 30 &
31/12/2019

Opkuisen + ophalen
van vuilzakken.
(Ochtendronde)

Van
Beethovenstraat,
Haverwerf, Vismarkt

5/12/2019

Leveren van
kerstbomen

Van
Beethovenstraat,
Haverwerf, Vismarkt
& Korenmarkt
Ijspiste +
winterlounge

30/12/2019

Wijkonderhoudsteam

(8 grote +15 kleintjes)
02/12/2019
tem
15/01/2020

Ophalen van
vuilzakken.
(Ochtendronde)

06/12/2019

Leveren van
evenementenbakken
(40 stuks)

21/12/2019

Leveren van
evenementenbakken

Van
Beethovenstraat,
Haverwerf, Vismarkt
Grote Markt

(15 stuks)
21/12/2019
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Ijzerenleen na markt
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22/12/2019

Opkuis Grote Markt+
Ijzerenleen

31/12/2019

Leveren van
evenementenbakken

Grote Markt

20 stuks
Na 31/12/2019
01/01/2020

Opkuisen van Grote
Markt + ophalen van
vuilzakken
(Ochtendronde)

05/01/2020

Leveren van
evenementenbakken

Grote Markt

20 stuks
06/01/2020

Opkuisen Grote Markt

Grote Markt

Preventie en veiligheid

Week van
26/11/2019

Brief ter kennisgeving
Mechelen Houdt Je
Warm ronddragen bij
buurtbewoners &
handel- en horeca

Brief zal jullie
bezorgd worden in
de week van 23/11

Dienst Natuur &
Groenontwikkeling

20 tem
22/12/2019

Gebruik van
Wollenmarkt +
gedeelte Dijlepad voor
het plaatsen
vuurlandschap

Brandweer

31/12/2019

Vuurwerk controle

Verkeerssignalisatie

27/11 tem
08/12/2019+
07/01 tem
15/01/2020
20/12/2019

20+21/12/2019
21/12/2019
van 14u tot 23u
21/12/2019

Verlenen van
doorgangsbewijzen
zwaar transport.
Verlenen van
doorgangsbewijzen
zwaar transport.
Afsluiten van Korte
Bruul voor het plaatsen
van kraan
Verkeersvrij maken
parking Post
Omleiden van bus
verkeer over Grote
Markt van 19u tot
22u00

Interne Dienstverlening en
protocol

19-22/12/19

Gebruik van
Keldermanszaal

Dienst economie

Voor
22/11/2019

Toestemming om
markt op 21/12 voor
helft te verplaatsen en
te beëindigen om
13u00

21/12/2019

Geen toestemming
verlenen voor
publicitaire activiteiten
in de binnenstad
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Zone Haverwerf

Zone Grote Markt+
Vijfhoek

Ikv verplaatste
markt.
Reeds overleg op
24/10
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Deze opdrachten worden nog verder besproken met de desbetreffende diensten tijdens de
coördinatievergaderingen per evenement.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
dienst
Politie en
Openbare Orde

datum

opdracht

opmerking

6, 7, 8, , 13,
14, 15,20, 21,
22,27, 28, 29
/12/2019

Toezicht tijdens
Kerstmarkt,

Van Beethovenstraat,
Haverwerf, Vismarkt

21/12/2019

Toezicht tijdens
vuurlandschap &
voorstelling
Transexpress

Grote Markt (+omliggende
straten), Ijzerenleen,
Korenmarkt, Wollenmarkt

31/12/2019

Verhoogd toezicht
tijdens Oudejaarsavond

Grote markt

Artikel 4
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min op
 Zaterdag 21/12/2019 van 20u00 tot 21u00
 Dinsdag 31/12/2019 van 22u00 tot 03u00
conform goedgekeurd kader college dd. 24.02.2018, mits aan volgende voorwaarden wordt
voldaan:
 Geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers
 Bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator
 In geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie.
 Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes.
 Meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.
Artikel 5
Het college geeft toelating om op zaterdag 21/12/2019 tijdens de animaties van De
Vuurmeesters op de Wollenmarkt tot het plaatsen van een grondvuur en vuurkorven, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
 De bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd.
 Een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten.
 Nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen (min.6kg ABC bluspoeder of
gelijkwaardig) aanwezig te zijn. In de nabijheid moet steeds iemand aanwezig zijn die kan
ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 6
Het college is van oordeel dat in de toekomst er dient gekeken te worden naar een
energievriendelijk alternatief voor de generatoren van de schaatsboot. Dit dient in ieder geval
opgenomen te worden in de evaluatie van Mechelen Houdt Je Warm en opnieuw voor te leggen
in de loop van januari 2020.
Artikel 7
Het college geeft opdracht aan de vzw Mechelen Feest om de Nieuwjaarsdrink meer kleur te
geven en vraagt dat hiertoe passende maatregelen worden genomen (communicatie, aanbod,
richten op gezinnen met kinderen enz.).
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Artikel 8
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van de
organisatie van de kerstmarkt, die doorgaat tijdens het weekend van 7, 14, 21 en 28
december 2019 (telkens vrij-, zater- en zondag) en “Mechelen in vuur en vlam”, dat doorgaat
op 21 december 2019, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de kerstmarkt, die doorgaat tijdens het weekend van 7, 14, 21
en 28 december 2019 (telkens vrij-, zater- en zondag) en “Mechelen in vuur en vlam”, dat
doorgaat op 21 december 2019 zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing behoudens
andersluidende.
Artikel 2: Grote Markt zijde postgebouw, Steenweg tussen in-/uitrij ondergrondse parking en
Ijzerenleen, Ijzerenleen tussen Blauwhondstraat en Steenweg:
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 21 december 2019
tussen 19.00 en 22.00 uur. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden
C3.
Artikel 3: F. De Merodestraat tussen Sint-Janskerkhof en Grote Markt:
Opheffen van het éénrichtingsverkeer op 21 december 2019 tussen 19.00 en 23.00 uur.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het afdekken van de verkeersborden C1 en
F19.
Artikel 4: Grote Markt zijde stadhuis, Bruul tussen Botermarkt en Grote Markt,:
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen van 20 december
2019 - 19.00 uur tot 21 december 2019 – 23.00 uur. Deze maatregel wordt ter kennis
gebracht door de verkeersborden C3.
Artikel 5: Vismarkt, Van Beethovenstraat, Haverwerf:
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen tijdens het weekend
van 7, 14, 21 en 28 december 2018 (telkens vrij-, zater- en zondag) tijdens de duur van de
kerstmarkt. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C3.
Artikel 6: Schoenmarkt:
Het parkeren is verboden op 21 december 2019 tussen 14.00 en 23.00 uur. Deze
maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen van
het type Xa, die het begin van de reglementering aanduiden, van het type Xd, die de herhaling
van de herhaling van de reglementering aanduiden.
Artikel 7:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal
bestuur.
Artikel 8:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 9:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

Mechelen Feest. Evenementen 2019. 10 jaar Optiek Tom de Roos 8
december 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Optiek Tom de Roos voor de organisatie van 10 jarig bestaan in een tent ter hoogte van
IJzerenleen 22 op zondag 8 december 2019 van 16u tot 21u, mits aan alle voorwaarden wordt
voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
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De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator. Het
evenementenloket zal de bewonersbrief opstellen en dient door de organisator voor
24/11/2019 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
De tent moet voorzien worden van de nodige verlichting die tussen het vallen van de avond
en aanbreken van de dag aangestoken wordt zodat de tent duidelijk en voldoende
zichtbaar is voor de andere weggebruikers alsook de nodige verkeerssignalisatie dient
voorzien te worden (bord D1 en D1d)
Tussen de gevels en de tent dient een doorgang van 1m50 vrij gehouden te worden voor
voetgangers, conform art. 114 a van de Algemene Bestuurlijke politieverordening.

Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 25,00 euro
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op
8/12/2019 van 16u tot 21u conform goedgekeurd kader geluidsnormen college dd.
24.02.2017, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers
 Bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator
 In geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie.
 Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes.
 Meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Verkeerssignalisatie

8/12/2019
10u tot
9/12/2019
10u

opdracht
Parkeervrij maken van 4
parkeerplaatsen ter hoogte
van Ijzerenleen 22

opmerking
Er wordt een
administratieve kost van
25 euro aangerekend

Mechelen Feest. Evenementen 2019. Pitzemburg For Life 19 december
2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de organisatie van Pitzemburg For Life door Go! Busleyden
Atheneum Campus Pitzemburg op hun speelplaats op donderdag 19 december 2019 van 18u
tot 24u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
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De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator. Het
evenementenloket zal de bewonersbrief opstellen en dient door de organisator voor
4/12/2019 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
Gezien dit evenement valt onder de categorie grootschalig (+500 bezoekers), dienen
volgende documenten extra aangeleverd te worden, 4 weken voor het evenement, nl.
20/11/2019
- Het PRIMA dossier

Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min op
19/12/2019 van 18u tot 24u conform goedgekeurd kader geluidsnormen college dd.
24.02.2017, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers
 Bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator
 In geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie.
 Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes.
 Meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.
 Verplicht gebruik van meet- en registratiesysteem 10Eazy volgens de opgelegde
richtlijnen– ter beschikking gesteld door Stad Mechelen. Af te halen op afspraak bij het
Evenementenloket, mits betaling van een waarborg van 250,00 euro. Een week voor
afhaling, dient de organisator te laten weten hoeveel meter kabel er nodig is om de 10Eazy
op de juiste plaats te zetten;
 De opstelling van de 10Eazy zal op 19/12/2019 rond 14u door onze diensten gecontroleerd
worden.
 Verplicht aanleveren van een geluidsplan, ten laatste 4 weken voor het evenement. Op het
plan dienen volgende zaken duidelijk zichtbaar te zijn:
- alle podia indien van toepassing;
- alle luidsprekers en hun oriëntatie;
- de meetplaats met aanduiding van de afstand tot de luidsprekers;
- in openlucht of in een tent;
- wanneer de luidsprekers de muziek in één bepaalde richting over het publiek
verspreiden (meestal vertrekkende vanaf het podium), bevindt de meetplaats zich op
1/2 tot 1/3 van de afstand tussen het podium en het verste punt van de publieksruimte
met een maximum van 70 m;
- wanneer de luidsprekers de muziek in verschillende richtingen over het publiek
verspreiden, bevindt de meetplaats zich centraal tussen de luidsprekers, op de kruising
van de denkbeeldige assen door alle luidsprekers;
- de mengtafel.
 Het niet naleven van de richtlijnen en voorwaarden, zal aanleiding geven tot strengere
voorwaarden bij een volgende editie of zelfs weigering.
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas (zoals aangeduid op het
inplantingsplan), mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
 De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
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Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn.
Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen (6 kg ABC
bluspoeder of gelijkwaardig) aanwezig te zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken
te voorzien. In de nabijheid moet steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig
gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet onbeheerd worden gelaten.
Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.

Artikel 4
Het college geeft toelating tot het plaatsen van vuurkorven, mits aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
 De bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd.
 Een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten.
 Nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen (6kg Abc bluspoeder of gelijkwaardig)
aanwezig te zijn. In de nabijheid moet steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij
enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum

opdracht
Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen:
- Klein podium

opmerking
Huurprijs: 275,00 EUR.

Sport. Sportondersteuning. Erkenning als "erkende sportvereniging in
Mechelen" 2019 - reeks 4.
Besluit:
Artikel 1
Het college erkent volgende sportverenigingen als ‘erkende sportvereniging in Mechelen’. De
erkenning loopt tot 1 maart 2020:
Club
1

Brabus Kocken

Sporttak

Motivering

zaalvoetbal

Dossier in orde

Jeugd. Beslissing tot uitbetaling talententickets. Goedkeuring opname
extra budget in budgetwijziging nr. 3/2019. Verwijzen beslissing tot
dwingende en onvoorziene uitgaven in toepassing van artikel 269
Decreet Lokaal Bestuur voor aktename naar gemeenteraad.
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Besluit:
Artikel 1
Het college beslist tot dwingende en onvoorziene uitgaven voor het uitbetalen van alle door
verenigingen ingediende aanvragen, conform het reglement talententickets. Momenteel gaat
het om volgende vragen (zie lijst in bijlage). Ook de vragen die nog, conform het reglement,
zullen ingediend worden tot 31/12/2019 zullen uitbetaald worden.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan afdeling financiën om bijkomend budget op te nemen in de
budgetwijziging nr. 3/2019 voor de uitbetaling van de Talententickets:
BUDGETCODESLEUTEL

RAMINGNR.

OMSCHRIJVING

2019/6490120/70/0750/03

2019143805

Talententickets

EXTRA BUDGET TE
VOORZIEN
120.000 euro

Artikel 3
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename collegebesluit van 12 november 2019 tot dwingende en onvoorziene uitgaven in
toepassing van artikel 269 van het Decreet Lokaal Bestuur, voor betaling van alle door
verenigingen ingediende vragen, conform het reglement Talententickets.

Overheidsopdrachten. Groepsaankoop CO-melders. Gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Aankoop CO-melders via raamcontract voor
brandweerzone Rivierenland - aankoopcentrale via Stad Mechelen” akte van het verslag van
nazicht van de offertes van 30 oktober 2019, opgesteld door Overheidsopdrachten, in
samenwerking met Preventie en Veiligheid en brandweerzone Rivierenland.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
Het college gunt de opdracht “Aankoop CO-melders via raamcontract voor brandweerzone
Rivierenland - aankoopcentrale via Stad Mechelen” aan de economisch meest voordelige bieder
(rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Ansul NV, Industrialaan 35
te 1702 Groot-Bijgaarden, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
De leveringstermijn voor de individuele afroepen wordt vastgesteld op 60 kalenderdagen.
Artikel 4
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek
met nr. 2019-OO-542.

Begraafplaatsen. Deelname Wereldlichtjesdag op zondag 8 december
2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met deelname aan en het programma van Wereldlichtjesdag ter
herdenking van alle overleden kinderen op zondag 8 december 2019 van 18u45u tot 21u.
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Sociaal Beleid. Samenwerkingsovereenkomst Foundation Mechelen
vzw. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het samenwerkingsprotocol tussen Foundation Mechelen vzw en Stad
Mechelen principieel goed.
Artikel 2
Het college neemt akte van de afvaardiging van de schepen van toegankelijkheid en personen
met een beperking en de directeur Samen Leven (of zijn vervanger) in de Raad van Bestuur
van Foundation Mechelen vzw.
Artikel 3
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring samenwerkingsprotocol tussen Foundation Mechelen vzw en Stad Mechelen,
met een duurtijd van 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2020.
 Aktename afvaardiging schepen van toegankelijkheid en personen met een beperking en
de directeur Samen Leven (of zijn vervanger) in de Raad van Bestuur van Foundation
Mechelen vzw.

Marketing en Communicatie. Steunbetuiging aan Mechels ereburger
Nasrin Sotoudeh via communicatiekanalen stad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de solidariteitsactie van Amnesty International voor Mechels
ereburger Nasrin Sotoudeh, n.a.v. het feit dat ze 500 dagen in de cel zit.
Artikel 2
Het college gaat akkoord om hieraan de nodige aandacht te besteden via de
communicatiekanalen van de stad.
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