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Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 § 2 van het
gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht op
de gemeenten van het Vlaamse gewest.

Openbare zitting
1.

POLITIEVERORDENINGEN. Wijziging van artikel 90 van de bijzondere
politieverordening inzake de gemeentelijke administratieve sancties voor de
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de
overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met
automatisch werkende toestellen.

Goedgekeurd

2.

BESTUUR. Vervanging afgevaardigde in algemene vergadering en raad van
bestuur van de vzwPlaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) Mechelen.

Goedgekeurd

3.

WONEN. Aanduiding van een tweede afgevaardigde voor Mechelen in het
beheerscomité van de Interlokale Vereniging 'IGS Versterkt wonen in Mechelen
en Lier'.

Goedgekeurd

4.

ECONOMIE.
1)
2)

Goedkeuring concessievoorwaarden rommelmarkt Curiosa.
Goedkeuring biedingsformulier voor de opdracht met als voorwerp 'concessie
Curiosamarkt'.

Goedgekeurd

5.

RUIMTELIJKE ORDENING. Voorlopige vaststelling van het rooilijnplan
binnengebied Stuivenbergbaan, voor de realisatie van een openbaar domein
ter hoogte van een te ontwikkelen gebied.

Goedgekeurd

6.

RUIMTELIJKE ORDENING. Definitieve vaststelling van het rooilijn- en
innemingsplan Guldendal, voor de realisatie van een openbaar domein ter
hoogte van een te ontwikkelen gebied.

Goedgekeurd
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7.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring van de zaak van de wegenis inzake de
bouwaanvraag voor het realiseren van 59 assistentiewoningen en het
aanleggen van nieuw openbaar domein in Guldendal, in toepassing van artikel
4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen.

Goedgekeurd

8.

RUIMTELIJKE ORDENING. Definitieve vaststelling van het rooilijn- en
innemingsplan Roosendaelveld, voor realisatie van een openbare weg naar het
te ontwikkelen gebied.

Goedgekeurd

9.

RUIMTELIJKE ORDENING. Goedkeuring van de zaak van wegenis, inzake de
aanvraag voor het aanleggen van nieuwe wegenis op het terrein
'Roosendaelveld' met als adres Mezenstraat te Mechelen, , in toepassing van
artikel 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en latere
wijzigingen.

Goedgekeurd

10.

RUIMTELIJKE ORDENING. Definitieve vaststelling van het ruimtelijk
uitvoeringsplan (RUP) Keerdok-Eandis en bijhorend onteigeningsplan,
bestaande uit:
1)
2)
3)

Deelplan 1: Keerdok
Deelplan 2: Keerdokkaai
Deelplan 3: bedrijventerrein 'Eandis'

Goedgekeurd

11.

OVERHEIDSOPDRACHTEN. Goedkeuring van het geactualiseerd bestek 2017OO-PP-186 (inclusief bijlagen) in de procedure, houdende "Perceel 1 - Verkoop
van de percelen Eandistip en het Rode Kruisplein te Mechelen met
bouwverplichting".

Goedgekeurd

11bis. GESCHRAPT

PUNTEN BESLOTEN VERGADERING
12 en 13
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