STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 9 december 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:
 Raaienblokstraat
Vervangen van armaturen door LED
PHILIPS VT19-LUMA-Micro-3K-DW10-3500-Z-R7013
Fluv 19445
 Ankerstraat
SLOPEN PALEN + ARMATUREN NAV WEGENWERKEN
Fluv 19449
 Oude Baan
Vervangen van armaturen door LED/OV Jaaractieplan
Fluv 19450
 Oscar Van Kesbeeckstraat
UITLUSSEN Klantcabine 139
Fluv 19451
Artikel 2
Het college geeft toelating aan Telenet Antoon Catriestraat 18 9031 Drongen: voor de
uitvoering van werken:
 Stuivenbergbaan 171
Vervangen van een defecte ondergrondse kabel
T 19446
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Telenet Liersesteenweg 4 2800 Mechelen: voor de uitvoering
van werken:
 Watertorenstraat 22
Klantaansluiting
T 19447
Artikel 4
Het college geeft toelating aan Proximus Lange Nieuwstraat 106 2000 Antwerpen: voor de
uitvoering van werken:
 Noordstraat 42
Aanleggen van telecominfrastructuur
Prox 19448
 Oude Baan 1
Klantaansluiting
Prox 19452

Belastingen en Inningen. Belasting uitvoeren van werken voor derden
2019. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op het
uitvoeren van werken voor derden (besluit burgemeester 24 mei 2019 – afbraak
Pareipoelstraat 6) – aanslagjaar 2019 voor een totaal bedrag van € 34.277,72.
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Belastingen en Inningen. Belasting op publiek toegankelijke ruimte
van commerciële zaken via Promotaks. Vaststelling en
uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op de voor
het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen, gelegen in het centrum van
Mechelen – aanslagjaar 2019 - voor een totaal bedrag van 129.100,00 €.
Artikel 2
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op de voor
het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen, gelegen in het centrum van
Mechelen – aanslagjaar 2019 van ambtswege - voor een totaal bedrag van 46.650,00 €.

Toezicht Financiën. Welzijnsvereniging Dodoens. Aktename notulen
raad van bestuur van 25 november 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de raad van bestuur en de algemene vergadering
van 25 november 2019 van de AV Dodoens.
Deze notulen zullen als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering
van 9 december 2019, na goedkeuring ervan.

Toezicht Financiën. AGB MAC. Aktename notulen directiecomité van 19
november 2019 en raad van bestuur van 26 november 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van het directiecomité van 19 november 2019 en van
de raad van bestuur van 26 november 2019 van het AGB Mechelen Actief in Cultuur.
Deze verslagen zullen als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering
van 9 december 2019, na goedkeuring ervan.

Toezicht Financiën. AGB Energiepunt Mechelen. Aktename notulen
raad van bestuur 26 november 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de raad van bestuur van 26 november 2019 van
het AGB Energiepunt
Deze verslagen zullen als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering
van 9 december 2019, na goedkeuring ervan.
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Toezicht Financiën. Kerkfabrieken. Aktename notulen kerkraad LieveVrouwparochie van 18 november 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkraad van de kerkfabriek Lieve-Vrouw van
18 november 2019.
Dit verslag zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering van 9
december 2019, na goedkeuring ervan.

Interne Dienstverlening en Protocol. Nieuwjaarsreceptie stad / Voka
op dinsdag 14 januari 2020: praktische schikkingen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt er kennis van dat de nieuwjaarsreceptie in samenwerking met de Kamer
van Koophandel Voka zal plaatsvinden in een evenementenzaal op KV Mechelen op dinsdag 14
januari 2020.
Artkel 2
Het college duidt de heer Alexander Vandersmissen, burgemeester, aan om namens de stad
een toespraak te houden om 20 uur.

Natuur- en Groenontwikkeling. Premiereglement Natuurwerk.
Toewijzen van de werkpakketten natuur voor de periode 2020-2021.
Besluit:
Artikel 1
Het college wijst de uitvoering van de werkpakketten natuur voor de periode 2020-2021 toe
aan volgende verenigingen en scholen:
 Basisschool de Puzzel:
WP 11
 St Pietersschool:
WP 17, 18,
 BUSO Sint-Janshof:
WP 7, 9, 12, 13, 16
 ZVC Beton:
WP 2
 BIM SEM – VZW De Ranken:
WP 8, 10
 WTC De Walemse Stoempers:
WP 25
 Scouts Sint-Katrom:
WP 20
 JNM: werkpakketten
WP 4, 24
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur om de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Artikel
Leverancier
Omschrijving
bedrag
budgetsleutel
Verschillende
Uitvoeren
€ 248,00 per uitgevoerd
2020/6490120/50/0340/01– verenigingen
natuurwerk in
werkpakket
ramingsnummer
en scholen
natuurgebieden
(max € 5.000 voor 2020)
2020140296
(max € 5.000 voor 2021)
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Artikel 3
Het college geeft machtiging aan de dienst Natuur- en groenontwikkeling om werkpakketten
opnieuw toe te wijzen, indien een vereniging of school hun werkpakketten in de loop van het
jaar niet kan uitvoeren of laattijdig inschreef.

Uitvoeringsdiensten. Organisatie Gezelligste Winteravond op 18
januari 2020 in Wagenoord door Straattheater Gusta.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de aanvraag van Straattheater Gusta, de heer Peter Candries,
Guldendal 23 te 2800 Mechelen in verband met de organisatie van de Gezelligste Winteravond
(benefietavond voor Kom Op Tegen Kanker) op 18 januari 2020 in Wagenoord en de vraag om
het feestmateriaal gratis ter beschikking te stellen.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum
18 januari
2020

opdracht
18 podia Vario + trap

opmerking
Vervoer gebeurt door de
aanvragers zelf.

Artikel 3
Het college besluit de huur- en werkingskosten van het feestmateriaal voor de organisatie van
deze benefietavond voor Kom Op Tegen Kanker, aan te rekenen ten belope van 25 % (volgens
het retributiereglement).

Overheidsopdrachten. Aankoop mobiel podium. Goedkeuring bestek
2019-OO-UITV-571 en gunningswijze "Vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking".
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan het bestek met nr. 2019-OO-UITV-571 en de raming voor
de opdracht “Aankoop mobiel podium”, opgesteld door de dienst overheidsopdrachten in
samenwerking met de uitvoeringsdiensten. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Mondiaal Beleid. Aktename verslag Algemene Vergaderingen Mondiale
Raad van juni, september en november 2019 en beslissing bestemming
budget noodhulp 2019.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de verslagen van de Algemene Vergadering van de Mondiale
Raad van 11 juni, 17 september en 7 november 2019. Deze verslagen zullen als bijlage
toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering van 2 december 2019, na
goedkeuring ervan.
Artikel 2
Het college besluit om het bedrag van 5.000 euro voorzien voor noodhulp in 2019 via de
eerste BW in 2020 over te dragen op een nieuw aan te maken ramingnummer voor noodhulp
in 2020.

Toezicht Financiën. Kerkfabrieken. Uitbetaling investeringstoelage.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit om een investeringstoelage van 9.519,38 euro uit te betalen aan de
kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk.
Artikel 2
Het college besluit om een investeringstoelage van 24.168,25 euro uit te betalen aan de
kerkfabriek Catharina.
Artikel 3
Het college besluit om een investeringstoelage van 9.053,88 euro uit te betalen aan de
kerkfabriek Emmaüs.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Nr. raming
Budgetsleutel
Begunstigde
bedrag
2019162671 2019/6640060/30/0790/01 kerkfabriek Onze-Lieve9.519,38
Vrouw van Hanswijk
2019162671 2019/6640060/30/0790/01 kerkfabriek Catharina
24.168,25
2019162671 2019/6640060/30/0790/01 kerkfabriek Emmaüs
9.053,88

Toezicht Financiën. Besturen van de eredienst. Uitbetaling saldo
exploitatietoelagen 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit het saldo van de tussenkomst exploitatie 2019 uit te betalen aan de
verschillende besturen van de eredienst.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur de financiële aspecten als volgt te
regelen:
nummer
budgetsleutel
begunstigde
bedrag
raming
2019142336
6490160/30/0790/01 Protestantse kerk Mechelen3.590,80
Noord
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2019142327

6490160/30/0790/01

Kerkfabriek Sint-Jan Baptist en
Sint-Jan Evangelist

17.043,18

2019142325

6490160/30/0790/01

Kerkfabriek O.L.V. van Hanswijk

3.460,00

2019142324

6490160/30/0790/01

Kerkfabriek Lieve-Vrouw

11.118,30

2019142334

6490160/30/0790/01

Kerkfabriek Emmaüs

20.968,58

2019142326

6490160/30/0790/01

Kerkfabriek Catharina

22.412,35

Overheidsopdrachten. Raamovereenkomst voor het uitvoeren van
onderhouds- en vernieuwingswerken aan de gebouwen van de groep
Mechelen voor een periode van 4 jaar. Goedkeuring gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Raamovereenkomst voor het uitvoeren van
onderhouds- en vernieuwingswerken aan de gebouwen van de groep Mechelen voor een
periode van 4 jaar” akte van het verslag van nazicht van de offertes van 28 november 2019,
opgesteld door de Uitvoeringsdiensten, in samenwerking met de dienst Overheidsopdrachten.
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 “Raamovereenkomst voor het uitvoeren van onderhouds- en
vernieuwingswerken aan de gebouwen van de groep Mechelen voor een periode van 4 jaar”
aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (rekening houdend met de beste
prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde:
 Ramast Bouw NV, Industrieweg 17 te 3190 Boortmeerbeek,
 Building Group Jansen NV, Fabriekstraat 2, 3670 Oudsbergen,
 NV Bouwwerken De Raedt Ivan, Textielstraat 5, 9240 Zele,
tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijvers. De 3 weerhouden
inschrijvers zullen projectmatig worden ingezet, op basis van hun ingediende eenheidsprijzen
en hun specifieke specialisaties.
Artikel 4
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek
met nr. 2019-OO-UITV-545.

Overheidsopdrachten. Analyse en optimalisatie van het binnenklimaat
De Zeeridder. Goedkeuring gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Analyse en optimalisatie van het binnenklimaat De
Zeeridder” akte van het verslag van nazicht van de offertes van 2 december 2019, opgesteld
door de dienst Overheidsopdrachten.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
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Artikel 3
Het college gunt de opdracht “Analyse en optimalisatie van het binnenklimaat De Zeeridder”
aan de firma met de enige offerte (op basis van de prijs), zijnde VDB ENGINEERING, Akelei 66
te 2860 Sint-Katelijne-Waver, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 6.950,00 excl.
btw of € 8.409,50 incl. 21% btw.

Mechelen Feest. Evenementen 2019. Residential Offside Party Telenet
12 december 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de organisatie van Residential Offside Party Telenet door KV CS
bvba in de Verelst Kaffee op donderdag 12 december 2019 van 18u tot 01u en legt
bijkomende voorwaarden op:
 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 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.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min op
12/12/2019 van 18u tot 01u 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.
 De exploitant informeert de bezoekers en de persoon die hij heeft aangesteld, over het
maximaal toegestane geluidsniveau. Daarvoor wordt het maximaal toegestane
geluidsniveau, weergegeven als LAeq,15min, op een duidelijk zichtbare plaats geafficheerd,
zowel ter hoogte van de toegang tot de muziekactiviteit als ter hoogte van de mengtafel;

Mechelen Feest. Evenementen 2019. Winterdrink
Paardenkerkhofstraat 27 december 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Paardenkerkhofstraat de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op
vrijdag 27 december 2019 van 18u tot 22u, 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).
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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.
De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
Algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005.
Conform het goedgekeurde kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 mag de maximale
geluidsnorm niet meer dan 85 dB(A) bedragen.
Algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005.
Een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden.
Er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP).
Algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014.
De organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen.
Het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden.
De bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.
De oppervlakte van de tent dient beperkt te blijven tot de oppervlakte van de gevraagde
parkeervakken. Er dient ook voor gezorgd te worden dat de deelnemers de tent dienen
betreden/verlaten aan de zijde van het voetpad zodat zich geen ongevallen kunnen
voordoen met voorbijrijdende weggebruikers. De tent dient tussen het vallen van de avond
en aanbreken van de dag voorzien te worden van de nodige verlichting/reflecterend
materiaal.
Voetgangers dienen het voetpad ter hoogte van de tent steeds te kunnen gebruiken.

Artikel 2
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Eva Verbeke op basis van het
blanco moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden
 de verkoop is verboden aan minderjarigen
 de verkoop mag niet gebeuren aan personen die kennelijk dronken zijn
 de aanvrager ziet er op toe dat de andere personen die eventueel drank zouden schenken
eveneens in het bezit zijn van een blanco moraliteitsattest.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

27/12/2019
van 12u tot
24u

Parkeervrij maken
van
Paardenkerkhofstraat
– oneven
huisnummers –
achter paaltjes tot
aan Welvaartstraat

opmerking


Er wordt een
administratiekost van 25 euro
aangerekend
(verkeersmateriaal + vervoer
is gratis voor straatfeesten).

Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van de winterborrel in de Paardenkerkhofstraat die doorgaat op 27 december 2019,
vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
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Ingevolge de winterborrel in de Paardenkerkhofstraat, die doorgaat op 27 december 2019, in
Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 27 december 2019, behoudens
andersluidende.
Artikel 2: Paardenkerkhofstraat
-Het parkeren is verboden tussen de paaltjes en de Welvaartstraat op 27 december 2019,
tussen 12u00 en 24u00, op de rijbaan aan de zijde van de onpare huisnummers. 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 reglementering aanduiden.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt 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 Antwerpen, afdeling Mechelen.

Sport. Uitbetaling saldo subsidie verbeteringswerken
sportinfrastructuur 2019 - windsurfclub Alleman.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist het saldo van de subsidie inzake verbeteringswerken sportinfrastructuur
2019, waarvan de werken werden voltooid en gecontroleerd, uit te betalen aan windsurfclub
Alleman .
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur de financiële aspecten als volgt te
regelen:
artikel
2019/6640020/70/0740/02
Ramingsnummer
2019005015

bedrag
€4.974.75

omschrijving
windsurfclub Alleman

leverancier
Dienst Sport: toelage
verbeteringswerken
2019 (saldo)

Staf Financiën. Beslissing basistarief parking Zwartzustervest.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist het basistarief van parking Zwartzustersvest te verminderen van 1,9 euro
naar 1,6 euro, met ingang van 1 januari 2020.

P&P - Mobiliteit. Plangroep Mobiliteit. Aktename verslag van 17
september 2019 en goedkeuren acties.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de Plangroep mobiliteit van 17 september 2019.
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Artikel 2
Het college neemt volgende beslissingen:
 1. Zakstraat: Beslissing college (zie artikel 3)
 2. Onze-Lieve-Vrouwestraat: Geen actie
 3. Korte Pennincstraat: Geen actie
 4. Koningin Astridlaan: Geen actie
 5. Koningin Astridlaan: Fietsenstalling bespreken met Joris Slootmaeckers
 6. Douaneplein (N15): Drempel en borden plaatsen
 7. Elektriciteitstraat: Geen actie
 8. Oude Antwerpsebaan: Parkeersituatie bespreken met Joris Huijbregts
 9. Generaal De Ceuninckstraat: Verkeerstellingen
 10. Batterijstraat/Donkerlei: Verkeerstellingen
 11. Oude Liersebaan: Geen actie
 12. Oude Liersebaan: Geen actie
 13. Oude Liersebaan: Beslissing college (zie artikel 4)
 14. Liersesteenweg: Geen actie
 15. Eikestraat/Nachtegaalstraat: Geen actie
 16. Industrie Mechelen Noord: Geen actie
 17. Generaal De Wittelaan: Parkeerstroken inkorten
 18. Koning Albertstraat: Bespreken met AWV
 19. Pastorijstraat/Korenkorfstraat: Geen actie
 20. Spildorenlaan: Onderbord plaatsen, controle verkeersborden door wijkagent
 21. Geerdegem-Schonenberg/Wijngaardstraat: Geen actie
 22. Vennekant: Geen actie
 23. Mayken Verhulststraat/Brusselsesteenweg: Gele lijnen schilderen
 24. Sint-Jan-Berchmansstraat: Geen actie
 25. Halfgalgstraat: Geen actie
 26. Kardinaal Cardijnstraat: Verkeersbord F45 plaatsen
 27. Battelsesteenweg/Polderstraat: Verkeersspiegel verwijderen
 28. Stuivenbergbaan: Borden verwijderen
 29. Dorpstraat: Geen actie
 30. Kooterweg/Dorpstraat: Voorrangsbord rechtzetten en haaientanden schilderen
 31. Zemstseweg: Plaatsbezoek door wijkagent
 32. Larestraat: Geen actie
 33. Hanswijkvaart/Motstraat: Geen actie
 34. Hanswijkvaart: Geen actie
 35. Muizenhoekstraat: Parkeerproblematiek aankaarten bij restaurant en Natuurpunt
Artikel 3
Het college beslist de parkeerplaatsen voor personen met een handicap in de Zakstraat aan te
passen en te verplaatsen.
Artikel 4
Het college beslist een zone 30 in de te voeren in de Oude Liersebaan.
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Verkeerssignalisatie

Opdracht

Verkeerssignalisatie

Aanpassen gehandicaptenplaatsen
Zakstraat
Plaatsen drempel en borden Douaneplein

Verkeerssignalisatie

Plaatsen borden zone 30 Oude Liersebaan

Verkeerssignalisatie

Inkorten parkeerstrook Generaal De
Wittelaan
Verwijderen spiegel
Polderstraat/Battelsesteenweg
Verwijderen borden Stuivenbergbaan

Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie

Collegebeslissingen website
9 december 2019

Fin. impact

10

Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie

Schilderen haaientanden Kooterweg en
herplaatsen bord
Plaatsen bord GPS Spildorenlaan

Verkeerssignalisatie

Plaatsen bord Kardinaal Cardijnstraat

Verkeerssignalisatie

Schilderen gele lijnen Brusselsesteenweg

Artikel 6
Het college neemt kennis van de opdracht van de burgemeester aan de politie:
dienst
Politie

Opdracht

Politie

Verkeerstellingen Generaal de
Ceuninckstraat
Verkeerstellingen Donkerlei

Politie

Verkeerstellingen Batterijstraat

Politie

Opmaak signalisatieplan en aanvullend
reglement zone 30 Oude Liersebaan

opmerking

P&P - Mobiliteit. Plangroep Mobiliteit. Aktename verslag van 8 oktober
2019 en goedkeuren acties.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de Plangroep mobiliteit van 8 oktober 2019.
Artikel 2
Het college neemt volgende beslissingen:
 1. Adegemstraat: Paaltjes plaatsen
 2. Clarenhof: Verkeersborden plaatsen
 3. Sint-Pietersberg: Geen actie
 4. Nieuwe Kapucijnenstraat: Geen actie
 5. Brusselpoort: Parkeervakken schilderen, verkeerspalen plaatsen en verkeersborden
bevestigen
 6. Koning Albertstraat/Lange Zandstraat: Wegmarkering schilderen op hoek
 7. Rupelstraat: Verkeersbord E5 verwijderen en E1 plaatsen
 8. Maurits Sabbestraat: Parkeerplaats schilderen en verkeersborden plaatsen.
 9. Amblèvestraat: Geen actie
 10. Caputsteenstraat/Grote Nieuwedijkstraat: Geen actie
 11. Nijverheidsstraat/Grote Nieuwedijkstraat: Geen actie
 12. Nieuwstraat: Bespreken met AWV
 13. Motstraat/Bautersemstraat: Onderbord plaatsen
 14. Tervuursesteenweg: Geen actie
 15. Vredestraat: Uitbreiding zone 30 tot aan de Sint-Jozefstraat
 16. Abeelstraat: Snelheidscontroles
 17. Guldendal: 4 wegmarkeringen zone 30 aanbrengen
 18. Zwartkloosterstraat/Barbelgemstraat: Gele lijnen schilderen
 19. Egide Walschaertsstraat: Geen actie
 20. Boetestraat: Bespreken op overleg schoolstraat
 21. Battelsesteenweg: Zebrapad schilderen
 22. Oude Leestsebaan: Verkeerstellingen
 23. Hombekerkouter/Frans Reyniersstraat: Bespreken op Verkeerscommissie
 24. Bankstraat/Sint-Martinusstraat: Bespreken op Verkeerscommissie
 25. Rechtestraat: Snelheidscontroles
 26. Meistraat: Snelheidscontroles
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27. Wagenmakersstraat/Elleboogstraat/Winkelstraat: Te bespreken op de volgende
plangroep
28. Kleine Heide: Bedrijf sensibiliseren, toezicht politie
29. Larestraat: Het team Mobiliteit zal een nieuwe voorrangsregeling uitwerken
30. Dorpstraat: Wegmarkeringen fietsoversteekplaats aanbrengen
31. Dorpstraat: Voorleggen aan college
32. Nonnenstraat: Geen actie
33. Polderstraat: Verkeersbord aan muur bevestigen/Verkeerspaal verplaatsen
34. Spreeuwenhuisstraat: Geen actie
35. Battelsesteenweg: Geen actie

Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

Opdracht

Verkeerssignalisatie

Plaatsen borden Clarenhof

Verkeerssignalisatie

Plaatsen borden zone 30
Tervuursesteenweg
Plaatsen borden Motstraat/Bautersemstraat

Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie

Inrichten plaatsen autodelen
Brusselsepoort
Schildering fietsoversteek Dorpsstraat

Verkeerssignalisatie

Schildering Lange Zandstraat

Verkeerssignalisatie

Aanpassen bord Polderstraat

Verkeerssignalisatie

Bord verwijderen Rupelstraat

Verkeerssignalisatie

Aanbrengen markeringen Guldendal

Verkeerssignalisatie

Schilderen gele lijnen Barbelgemstraat

Verkeerssignalisatie

Schilderen gedeelte zebra
Battelsesteenweg
Inrichten parkeerplaats autodelen Maurits
Sabbestraat
Plaatsen paaltjes Adegemstraat

Verkeerssignalisatie
TOOD
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Artikel 4
Het college neemt kennis van de opdracht van de burgemeester aan de politie:
dienst
Politie

Opdracht

Politie

Opmaken signalisatieplan en aanvullend
reglement zone 30 Tervuursesteenweg
Snelheidscontroles Abeelstraat

Politie

Snelheidscontroles Rechtestraat

Politie

Snelheidscontroles Meistraat

Politie

Toezicht foutparkeren fietspad Kleine
Heide

opmerking

Overheidsopdrachten. Aankoop koelwagen in het kader van het project
Flavour - Foodsavers. Gunning van koelwagen op CNG.
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Besluit
Artikel 1
Het college gunt de opdracht “Aankoop koelwagen in het kader van het project FLAVOUR FOODSAVERS” aan de firma Aerts Trucks nv, Rijksweg 64 te 2880 Bornem, tegen het bedrag
van € 39.370,25 excl. btw of € 47.638,00 incl. 21% btw (koelwagen op CNG).

Overheidsopdrachten. Raamovereenkomst voor een duurzame
interieurschoonmaak met probiotica voor de groep Mechelen. Vraag tot
aanpassing van minimum jaaromzet van kandidaat-inschrijvers.
Verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om in het dossier 2019-OO-575 “Raamovereenkomst voor een duurzame
interieurschoonmaak met probiotica groep Mechelen” de huidige lopende procedure (met
minimum jaaromzet van 8 miljoen euro) te stoppen en te opteren voor een aanpassing van
rubriek “I.5 Toegangsrecht en kwalitatieve selectie”, economische en financiële draagkracht
van de inschrijver, met een minimum omzet van 800.000 euro.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Intrekking gemeenteraadsbesluit van 25 november 2019 – punt 36 houdende de
vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure (met verschillende
gunningscriteria) aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek 2019-OO-575 inzake
de opdracht "Raamovereenkomst voor een duurzame interieurschoonmaak met probiotica
groep Mechelen".
 Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure (met verschillende
gunningscriteria) aan de voorwaarden en bepalingen van het aangepast bestek 2019-OO575 inzake de opdracht "Raamovereenkomst voor een duurzame interieurschoonmaak met
probiotica groep Mechelen".

Belastingen en Inningen. Aanpassing van het belastingreglement op
domiciliekamers, met ingang van 1 juli 2019 en voor een termijn
eindigend op 31 december 2025. Bekrachtiging agendering
gemeenteraad 16 december 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college bekrachtigt de agendering van volgend agendapunt naar de gemeenteraad van 16
december 2019:
 Aanpassing van het belastingreglement op domiciliekamers, met ingang van 1 juli 2019 en
voor een termijn eindigend op 31 december 2025.

P&P - Mobiliteit. Mobiliteit Mechelen-Zuid. Beslissing maatregelen
n.a.v. bewonersoverleg.
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Besluit:
Artikel 1
Het college beslist volgende maatregelen door te voeren naar aanleiding van het
bewonersoverleg op 5 december 2019:
 Verwijderen van de opgekomen markering op de Europalaan
 Aanpassing parkeervakken op de Europalaan (tussen de Molenweide en GeerdegemSchonenberg)
 Aanpassing parkeervakken op de Geerdegem-Schonenberg
 Bescherming fietspad op de Europalaan
 Aanbrengen van een fietsoversteek op de Europalaan ter hoogte van de De Noterstraat
 Invoeren van een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in de GeerdegemSchonenberg, Molenweide, Europalaan (tussen de Brusselsesteenweg en GeerdegemSchonenberg), Kruisbaan (tussen de Geerdegem-Schonenberg en Pius X),
Brusselsesteenweg (van de spoorwegbrug tot en met het doodlopende gedeelte) en deze
op diverse routes te monitoren via trajectcontrole
 Invoeren van een vrachtwagensluis op de Europalaan en Geerdegem-Schonenberg
 Supprimeren van de bussluis ter hoogte van Pius X
 Invoeren van een fysieke stop op de Kruisbaan ter hoogte van het kruispunt met de
Brusselsesteenweg
 Invoeren van de trajectcontrole Europalaan (teneinde snelheid sluipverkeer langs
Kruisbaan te beperken)
Artikel 2
Het college beslist de parkeervakken op de Europalaan (ter hoogte van de apotheek) te
supprimeren.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de dienst Marketing & Communicatie om in samenwerking met
de dienst Mobiliteit op korte termijn een brief te versturen met daarin de toegelichte besliste
maatregelen in de volgende straten:
 Geerdegem-Schonenberg
 Elisabeth Desoleilstraat
 Jeanne Hellemansstraat
 Martha Somersstraat
 Jan Frans Boeckstuynstraat
 Philippus de Montestraat
 Frans Hoogenberghstraat
 Mechelsveldstraat
 Brusselsesteenweg (242-382 en 249-295)
 Europalaan
 Molenweide
 Nicolaas van der Vekenstraat
 Cypriaan de Rorestraat
 De Noterstraat
 Kruisbaan
 Geerdegemdries
 Zwartkloosterstraat
 Barbelgemstraat
 Heisegemstraat
 Zemstbaan (2-42)
Artikel 4
Het college neemt kennis van de opdracht van de burgemeester aan de politie om ten behoeve
van de snelheidsverlagingen in artikel 1 een aanvullend reglement op te maken en voor te
leggen aan het college en gemeenteraad.
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Artikel 5
Het college geeft opdracht aan de dienst Verkeerssignalisatie om, in samenwerking met de
dienst Mobiliteit, de volgende maatregelen zo snel als mogelijk uit te voeren:
 Verwijderen van de opgekomen markering op de Europalaan.
 Aanpassing parkeervakken op de Europalaan (tussen de Molenweide en GeerdegemSchonenberg).
 Bescherming fietspad op de Europalaan met behulp van groene plooibakens.
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