De Burgemeester van de Stad Mechelen,

Besluit van de burgemeester van 1 maart 2021 houdende de organisatie van de bereikbaarheid van
het vaccinatiecentrum door middel van:
-

de tijdelijke aanpassing van de verordening voor het exploiteren van taxidiensten en
diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder van 4 september 2018;
de tijdelijke aanpassing van het toelagereglement taxicheques;
de bediening van De Nekkerhal door De Lijn.

Overwegende dat de burgemeester de opdracht heeft om de bereikbaarheid van het
vaccinatiecentrum te garanderen voor alle inwoners van Mechelen en Sint-Katelijne-Waver en
iedereen de kans moet krijgen om ter plaatse te gaan.

BESLUIT:

Artikel 1. Uitbreiding van taxicheques
De burgemeester besluit om het systeem van de taxicheques uit te breiden. De gerechtigden worden
uitgebreid naar personen die in 2021 65 jaar of meer worden voor personen die gedomicilieerd zijn
in Mechelen of Sint-Katelijne-Waver. Bovendien wordt het mogelijk om de cheques los te kopen in
plaats van per boekje van 10. Het toelagereglement wordt hiervoor aangepast en is toegevoegd als
bijlage.
Artikel 2. Gelijkschakeling van taxitarieven binnen Mechelen en Sint-Katelijne-Waver
De burgemeester besluit de tarifering onder punt 1.5 Tarief, artikel 38 van de verordening voor het
exploiteren van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, tijdelijk
aan te passen.
Tarief A wordt hierdoor ook van toepassing op het grondgebied van de gemeente Sint-KatelijneWaver:

Tarief A: begin- en
eindpunt zijn gelegen
binnen Mechelen of zijn
deelgemeenten of
bevinden zich op het

Opnemingsbedrag

Kilometertarief

Wachtgeld

Nachttarief

€ 7,50 (instap)
(inclusief 2 km);

€ 2,25/km

Na 5 min €
30,00/u

Nachttarief
(22u-6u): instap
€ 9,5 (inclusief
2 km) ; daarna
€2,25/km

grondgebied van SintKatelijne-Waver.
Tarief B:
Begin en-/of eindpunt ligt
buiten Mechelen of door
deelgemeenten (alles wat
niet onder Tarief A valt)

€ 7,50 (instap)
(inclusief 2 km);

€ 2,50/km

Tarief C : luchthaven
Zaventem

€50,00

Tarief D : luchthaven
Charleroi

€180,00

Na 5 min €
30,00/u

Nachttarief
(22u-6u): instap
€ 9,50 (inclusief
2 km); daarna
€2,50/km

Artikel 3. Bediening De Lijn
De burgemeester besluit in te gaan op het voorstel van De Lijn om de buslijnen 520 en 530 om te
leiden langs de N15 en een halte op het terrein van de Nekkerhal te bedienen.
Artikel 4. Bekrachtiging
Dit besluit zal onverwijld worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter bekrachtiging op haar
eerstvolgende vergadering.
Artikel 5. Bekendmaking
Dit besluit wordt op de gemeentelijke website bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285-287 en
326 van het decreet lokaal bestuur.
Artikel 6. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2021.
Artikel 7. Beroep
Tegen dit besluit kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60) dagen na de bekendmaking
ervan, een verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende
zending van de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of
elektronisch via http://eproadmin.raadvst-consetat.be.

Opgemaakt te Mechelen op 1 maart 2021.

Erik Laga

Alexander Vandersmissen

Algemeen directeur

burgemeester wd.

