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Advies / standpunt dienst(en)
De overlast aan Keerdok en bij uitbreiding Winketkaai/Bethaniënpolder is zeker
gekend en uit zich op verschillende vlakken. Enerzijds werd/wordt er door
buurtbewoners overlast ervaren bij thuismatchen van de Kangeroes. Deze
overlast is in hoofdzaak parkeeroverlast en lawaaihinder maar ook zwerfvuil,
wildplassen en nachtlawaai. Om dit aan te pakken werd er begin maart een
buurtoverleg georganiseerd waarbij ook dienst mobiliteit, politie en preventie
aanwezig was. Structurele voorstellen werden uitgewerkt (extra parking,
stewards, inzet BOAs) maar uiteindelijk niet uitgevoerd wegens lock-down en
annulering van alle thuismatchen.
De meer recente problematiek die gesignaleerd wordt betreft overlast van
zwerfvuil en nachtlawaai in de nabije omgeving Mc Donalds. Via verschillende
kanalen is deze problematiek ook tot bij de afdeling preventie en veiligheid
geraakt. In samenwerking met Uitvoeringsdiensten, BOAs en milieupolitie
werden er daarom op zaterdag 13 juni en zondag 21 juni collectieve acties
gehouden. Focus lag hierbij op handhaving m.b.t. zwerfvuil (wegwerpen van
restafval, meestal verpakkingen en peuken). In totaal werden er op beide
actiedagen samen 5 GAS-inbreuken vastgesteld. Met betrekking tot nachtlawaai
(gemengde inbreuk) ligt de bevoegdheid tot handhaving bij politie. Een BOA of
vaststellend ambtenaar heeft hiervoor geen mandaat.
In de toekomst zullen er meerdere zwerfvuilacties in samenwerking tussen het
nieuwe BOA-team en milieupolitie worden opgezet. Keerdok is (en blijft) één
van de vele hotspots in Mechelen.
Bijkomend wordt momenteel een voorstel uitgewerkt vanuit de dienst
Stadstoezicht teneinde de procedure voor leefbaarheidstoetsen te hernieuwen
(voorheen: overlasttoetsen). Voor alle nieuwe stadsontwikkeling in
overlastgevoelige buurten -waaronder o.a. Keerdok en Winketkaai- willen we
een specifieke leefbaarheidstoets opmaken: d.i. een advies op maat met
overlastbeperkte maatregelen voor (her)aanleg van de publieke ruimte. Dit

advies komt tot stand na één of meerdere plaatsbezoeken door de betrokken
stakeholders, stadsdiensten en veldwerkers (politie, preventie, BOAs,
gemeenschapswachten, mobiele jeugdwerkers, etc..). De lijst met
overlastgevoelige sites werd in nauw overleg met de overlastdienst van de
lokale politie opgesteld.

Wat betreft het terras van het Van Der Valk hotel: In juni werd een
terrasvergunning verleend voor hotel Van der Valk, onder voorbehoud van
klachten voor geluidsoverlast. Indien er klachten komen dan wordt er een
sluitingsuur van 22u opgelegd. Het is absoluut noodzakelijk dat Van der Valk
de nodige maatregelen neemt om overlast te vermijden op het terras. De
terrasvergunning betreft enkel meubilair: tafels, stoelen, planten, parasols.
Het is verboden om buiten muziek te spelen of barcontainers te plaatsen. In
dat geval dient een aparte aanvraag via het evenementenloket te gebeuren.
Zelf verwijst Van der Valk naar overlast door hangjongeren aan de kade:
lawaai van auto’s, muziek, zwemmers. Zij hebben hier al meermaals de
politie voor gebeld. Aan de politie om te oordelen wie de overlast
veroorzaakt.
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