STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 1 juli 2019

Bestuurlijk Beheer. Cvba Woonpunt. Aktename verslag van de
algemene vergadering op 21 mei 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de algemene vergadering van Cvba Woonpunt
van 21 mei 2019.

Beheer Openbaar Domein. Plaatsen van nutsleidingen - Goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft toelating aan Fluvius Elektricteitstraat 70 2800 Mechelen: voor de uitvoering
van werken:
 Antwerpsesteenweg
Aansluiten KC DOVY
Fluv 19248
 Hanswijkvaart
Vervangen armaturen door LED verlichting
Fluv 19249
 Galgestraat
Vervangen van 14 armaturen door LED armaturen
Fluv 19250
Artikel 2
Het college geeft toelating aan Telenet Vaartdijk 59 3018 Wijgmaal: voor de uitvoering van
werken:
 Bleukensstraat – Oude Leestsebaan
puntopening
T 19254
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Telenet Antoon Catriestraat 18 9031 Drongen: voor de
uitvoering van werken:
 Battelsesteenweg 365
Plaatsen van ondergrondse kabel
T 19252
 Kleine Nieuwedijkstraat
Plaatsen van ondergrondse kabel
T 19253
Artikel 4
Het college geeft toelating aan Proximus Lange Nieuwstraat 106 2000 Antwerpen: voor de
uitvoering van werken:
 Wupstraat 24
Telecomwerken
T 19251

Economie. Goedkeuring organisatie BAAS XS in het kader van
Manestarters van 18/11/2019 t.e.m. 22/11/2019.
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Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de organisatie van BAAS XS in het kader van Manestarters van
18/11/2019 t.e.m. 22/11/2019.

Toezicht Financiën. Kerkfabriek Emmaüs. Aktename notulen kerkraad
17 mei 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkraad van de kerkfabriek Emmaüs van
17 mei 2019.
Dit verslag zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering van
1 juli 2019, na goedkeuring ervan.

Toezicht Financiën. AGB SAM. Aktename notulen bestuursorganen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van het AGB Sport Actief Mechelen.
Deze verslagen zullen als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering
van 1 juli 2019, na goedkeuring ervan.

Toezicht Financiën. AGB SAM. Aktename notulen directiecomité van 24
juni 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van het directiecomité van 24 juni 2019 van het AGB
Sport Actief Mechelen.
Dit verslag zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering van
1 juli 2019, na goedkeuring ervan.

Toezicht Financiën. AGB MAC. Aktename notulen bestuursorganen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van het AGB Mechelen Actief in Cultuur
Deze verslagen zullen als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering
van 1 juli 2019, na goedkeuring ervan.

Toezicht Financiën. AGB Energiepunt. Aktename notulen
bestuursorganen.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van het AGB Energiepunt
Deze verslagen zullen als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering
van 1 juli 2019, na goedkeuring ervan.

Milieu en Landbouw. Kennisname alternatieven voor stedelijke
dierenbegraafplaats en/of strooiweide voor gezelschapsdieren.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de alternatieven die voorhanden zijn om gezelschapsdieren een
laatste rustplaats te geven.

Sociaal Beleid. Speerpunt kinderarmoede - armoedebestrijding.
Kennisname participatiedag 2 juli 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de participatie dag “Samen tegen armoede” van 2 juli 2019
binnen het speerpunt Kinderarmoede - armoedebestrijding.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Karperstraat plaatsen parkeerverbod.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist volgende werf/werken goed te keuren:
2800 Mechelen Karperstraat 8 in de periode van 02/07/2019 tot en met 22/05/2020
Artikel 2
Het college legt aan de uitvoerder van de werken volgende maatregelen op:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u )
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
Routes werfverkeer:
 De werftransporten dienen zoveel mogelijk gebruik te maken van het hoger wegennet.
 Deze werfroutes dienen proper te worden gehouden.
 De lading dient afgedekt te worden conform artikel 45 van de wegcode. (KB van 1/12/1975)
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
 in de schoolstraten (tijdens de vastgelegde uren per school).
Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Voorwaarden bij sloopwerken:
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De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief afgevoerd,
waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere afvalstoffen.
De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en keurt goed:
Besproken scenario:
Er wordt enkel parkeerverbod over een afstand van 15 meter aangevraagd om het voor de
vrachtwagens mogelijk te maken de Ernest Wijnantstraat in te rijden.
Er wordt geen werfzone ingericht op het openbare domein.
Te plaatsen verkeersmateriaal:
E1 (parkeerverbod) over een afstand van 15 meter
Met onderbord van maandag tot vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur
Artikel 4
Het college keurt goed op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt wordt aan dienst infrastructuur.
Artikel 5
Het college besluit dat de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar
domein mag afgeleverd worden.

Openbaar Domein. Inrichting Douaneplein: Eindafrekening erelonen bijkrediet.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan de eindfactuur ‘Ereloon inrichting Douaneplein’, opgesteld
door BUUR, Sluisstraat 79/03.02 te 3000 Leuven.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de afdeling Financiën om de nodige overboekingen uit te
voeren in budgetwijziging nr. 2/2019, zodat de eindfactuur van BUUR volledig kan verrekend
worden op raming 2019153541 ‘Erelonen ontwikkeling Douaneplein’.

Overheidsopdrachten. Aanleg vliet Zakstraat - Muntstraat. Bestek
2019-OO-OD-498. Goedkeuring gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht ‘Aanleg vliet Zakstraat – Muntstraat’ akte van het
gunningsvoorstel, opgesteld door de ontwerper, Okra Landschapsarchitecten, Oudegracht 23
te NL-3511 AB Utrecht.
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 ‘Aanleg vliet Zakstraat – Muntstraat’ aan de economisch meest
voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde Houwelyckx Wegenbouw NV,
Wilsonstraat 84 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.
Artikel 4
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek
met nr. 2019-OO-OD-498.

Overheidsopdrachten. Inrichting lokalen (o.a. meubilair)
nieuwbouwproject DBFM De Nekker. Gunning perceel 1
Uitvoeringsdiensten en perceel 2 brandweerzone Rivierenland.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht ‘Inrichting lokalen (o.a. meubilair) nieuwbouwproject
DBFM De Nekker van de stad Mechelen’ akte van het verslag van nazicht van de offertes van
18 juni 2019 voor Perceel 1 - gedeelte Uitvoeringsdiensten en Perceel 2 - gedeelte
brandweerzone Rivierenland, opgesteld door Afdeling Gebouwenprojecten in samenwerking
met de Dienst Overheidsopdrachten / Aankoopbeheer.
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 ‘Inrichting lokalen (o.a. meubilair) nieuwbouwproject DBFM De
Nekker van de stad Mechelen’ aan de economisch meest voordelige (rekening houdend met de
beste prijs-kwaliteitsverhouding) bieders, zijnde:
 Perceel 1 - gedeelte Uitvoeringsdiensten: Benofice - Profice Furniture nv, Bredabaan 378b
te 2930 Brasschaat;
 Perceel 2 - gedeelte brandweerzone Rivierenland: Benofice - Profice Furniture nv,
Bredabaan 378b te 2930 Brasschaat.

Economie. Kleinhandelsvergunning. Goedkeuring van de
kleinhandelsvergunning voor Decathlon Bruul 95-111.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om de aanvraag voor kleinhandelsvergunning voor Decathlon Belgium NV
gelegen te Bruul 95-111 te vergunnen.

Projecten en Planning. Bezoek Gemeente Weert + Wonen Limburg +
Provincie Limburg (NL) op 05 juli 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de vraag van de gemeente Weert + Wonen Limburg + Provincie
Limburg (NL) voor een bezoek aan de stad Mechelen op vrijdag 5 juli 2019.
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Artikel 2
Het college vaardigt schepen Greet Geypen af om de delegatie om 13u30 te ontmoeten en toe
te spreken over het woonbeleid.

ICT. Gunning uitbreiding glasvezelnetwerk.
Besluit:
Artikel 1
Het college gunt de aansluiting van de ANPR camera aan de nieuwbouw brandweerkazerne
richting Gymnopolis aan Fluvius.
Artikel 2
Het college gunt de aansluiting in het kader van het dossier Keerdok aan Fluvius.
Artikel 3
Het college gunt de aansluiting van Den Abeel, knooppunt voor de Gandhiwijk en dit voor de
camerabewaking van de politie aan Fluvius.
Artikel 4
Het college gunt de aansluiting van de camera Hoogstraat-Ganzendries in het kader van de
overlastproblematiek aan Fluvius.
Artikel 5
Het college gunt de wachtbuisinfrastructuur voor winkelpark Malinas en Holmlei N16 voor
toekomstige camera infrastructuur en stedelijke publiciteit aan Fluvius.
Artikel 6
Het college gunt de aansluiting van de camera van de Kerkhoflei in kader van camerabewaking
aan Fluvius.
Artikel 7
Het college gunt de glasvezelinfrastructuur voor de aansluiting van camera’s in het kader van
het project Eurostation aan Fluvius.
Artikel 8
Het college gunt de aansluiting van Papenhofdreef 57 en het blazen van de glasvezel aan
Fluvius.
Artikel 9
Het college gunt de aansluiting van de Brusselpoort op het glasvezelnetwerk aan Fluvius.
Artikel 10
Het college gunt de aansluiting van de Lijsterstraat 2_4 – De Schijf aan Fluvius.
Artikel 11
Het college gaat akkoord met het betalen van de factuur voor de interne bekabeling van
Woonpunt Mechelen.
Artikel 12
Het college gunt de aansluiting van de locatie Otterbeek aan Fluvius.
Artikel 13
Het college gunt de aansluiting van de wijk Otterbeek aan Fluvius.
Artikel 14
Het college gunt de aansluiting van de Ghandiwijk aan Fluvius.
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Artikel 15
Het college beslist tot niet gunning van de aansluiting van de het Politiecommissariaat in de F.
de Merodestraat in Mechelen en het politiecommissariaat op het August van Landeghemplein.
De connectiviteit tussen politieposten gebeurt in eigen beheer door de politiezone.
Artikel 16
Het college gunt de aansluiting van de camera van Onze-Lieve-Vrouwestraat op het
glasvezelnetwerk aan Fluvius.
Artikel 17
Het college gunt de aansluiting van het cameranetwerk in de Grote Nieuwedijkstraat aan
Fluvius.
Artikel 18
Het college gunt de aansluiting van Graaf Van Egmontstraat aan Fluvius.
Artikel 19
Het college beslist het noodzakelijke bijkomende jaarlijkse budget op het exploitatiebudget van
12.100€ op te nemen in budgetwijziging nr. 2/2019 op ramingsnummer 2019141320.
Artikel 20
Het college beslist de kosten voor huur van glasvezel bij Fluvius pro rata door te facturen aan
de Politie.

ICT. Slimme Stad - SCIFI. Stand van zaken Hopu, luchtsensoren, en
goedkeuring amendement.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het aangepaste ‘milestone document’ en verschuiving van het
timeframe met betrekking tot de samenwerking met HOPU.
Artikel 2
Het college geeft goedkeuring wat betreft de offerte voor de huur van 7 smart spots en een
weerstation.
Artikel 3
Het college neemt akte van uitzondering op de wetgeving van overheidsopdrachten wegens
technische redenen, Wet van 17 juni 2016; § 1, 1°, d, ii.
Artikel 4
Het college geeft goedkeuring wat betreft het amendment bij de partnerovereenkomst met
HOPU en geeft de opdracht aan de algemeen directeur en de burgemeester om het
amendement voor de realisatie van de piloot rond luchtkwaliteit te ondertekenen.

Toezicht Financiën. Christengemeente Emmanuel. Budgetwijziging
2019. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgende agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename budgetwijziging 2019 van de Christengemeente Emmanuel.
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Artikel 2
Het college besluit om in budgetwijziging nr. 2/2019 van de Stad een investeringstoelage op te
nemen van 1.170 euro voor de Christengemeente Emmanuel.

Vastgoedbeleid. Instellen van een openbaar onderzoek omtrent de
principiële beslissing van de gemeenteraad tot vaststelling van de
naam Irene Spickerplein voor het plein ter hoogte van de Kazerne
Dossin en het Joods Museum op het einde van de Goswin de
Stassartstraat te Mechelen.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit gedurende de periode van 10.07.2019 tot en met 09.08.2019 een
openbaar onderzoek in te stellen omtrent de principiële beslissing van de gemeenteraad van
24.06.2019 tot vaststelling van de naam Irene Spickerplein voor het plein ter hoogte van de
Kazerne Dossin en het Joods Museum op het einde van de Goswin de Stassartstraat te
Mechelen.

Overheidsopdrachten. Onderhoudswerken stadhuis Mechelen.
Vaststelling wijze van gunnen volgens de openbare procedure aan de
voorwaarden en bepalingen vervat in het bijzonder bestek 2019-OOGEB-510.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt voor de opdracht “Onderhoudswerken stadhuis Mechelen” de wijze van
gunnen vast volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2019-OOGEB-510 met als gunningscriteria:
 1: Prijs: 80 punten
 2: Plan van aanpak: 20 punten
Artikel 2
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Mechelen Feest. Evenementen 2019. Open Street wedstrijd De
Goudvoorn 17 augustus 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Patrick Ronsse voor de organisatie van Open Street wedstrijd De Goudvoorn op zaterdag 17
augustus 2019 van 14u tot 21u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 Er dient rekening gehouden te worden met artikel 53 van de Algemene Bestuurlijke
Politieverordening waarin bepaald wordt dat 'het verboden is te vissen in de door het
stadsbestuur beheerde oppervlaktewateren van de openbare ruimte’ (Vlietjes).
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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 – voor het plaatsen
van mobiel frietkraam.
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
De activiteit wordt door de organisator tijdig gemeld aan het Agentschap voor Natuur en Bos,
evenals aan NV Waterwegen en Zeekanaal.
Artikel 4
De organisator dient de bepalingen van de wet op de riviervisserij en uitvoeringsbesluiten van
de Vlaamse Regering na te leven
Artikel 5
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen, 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 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 6
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Verkeerssignalisatie

17/8/2019
van 18u
tot 24u

Parkeervrij maken van
parkeerplaatsen begin
Pareipoelstraat (aan kruispunt
met Brusselsesteenweg)

Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

Artikel 7
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van een ‘streetfishingwedstrijd’ die doorgaat op 17 augustus 2019, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van een ‘streetfishingwedstrijd’ die doorgaat op 17 augustus 2019, in
Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 17 augustus 2019, behoudens
andersluidende.
Artikel 2: Pareipoelstraat
Het parkeren is verboden op de parkeerplaatsen tegenover de huisnummers 118 en 122 op 17
augustus 2019, tussen 18u00 en 24u00. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de
verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen van het type Xa, die het begin van de
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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.

Mechelen Feest. De Zomer Is Van Mechelen 2019. Maanrock.
Praktische afspraken.
Besluit:
Artikel 1
Het college verleent toelating aan vzw Mechelen Feest om Maanrock 2019 te organiseren op:
 vrijdag 23 augustus 2019 op Ijzerenleen, Cultuurplein en Botermarkt (18u00-02u00),
 zaterdag 24 augustus 2019 op Grote Markt Ijzerenleen, Botermarkt (18u00-02u00),
Cultuurplein(vanaf 12u30)
zondag 25 augustus 2019 op Grote Markt (14u00-00u30), Ijzerenleen (14u00-00u30),
Botermarkt (14u00-00u30), Cultuurplein(vanaf 12u00) en Sinte Mettetuin (10u00- 19u00)
mits naleving van volgende voorwaarden:
- Naleving van de algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van
evenementen
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Uitvoeringsdiensten

Uitvoeren van de afspraken
gemaakt op de
coördinatievergadering

Brandweer

Uitvoeren van de afspraken
gemaakt op de
coördinatievergadering

Gemeenschapswachten

Verdelen van brief aan
handelaars en omwonenden +
organiseren en bemannen van
fietsenstallingen

Wijk Onderhoudsteam

Uitvoering van de afspraken
gemaakt op de
coördinatievergadering

opmerking

Het leveren van 4 elektrische
wagentjes (19 tem 28 augustus)
Dienst Toerisme
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19 tem 28
augustus
2019

Sluiten van Vlietenkelder
Toestemming voor het gebruik
van de gevraagde
accommodaties

Rekening houden
met de
publiekswerking
van het
Schepenhuis. Het
schepenhuis is
tijdens de
voorbereiding
van Maanrock
10

open voor
bezoekers en
Mechelaars. Dit
onthaal moet
kunnen doorgaan
Dienst ICT

Voor 22
augustus

Het voorzien van kabel, internet,
printer, pc’s in cpops

AGB MAC

Toestemming voor het gebruik
van de gevraagde
accommodaties

Interne dienstverlening
& protocol

Toestemming voor het gebruik
van de gevraagde
accommodaties

Verkeerssignalisatie

19 tem 28
augustus
2019

Toestemming om de binnenstad
te bereiken met vrachtwagen
+10T

Verkeersignalisatie

23 tem 25
augustus
2019

Afsluiten Huidevetterstraat +
omleiden doorgaand verkeer

Sociaal Huis

25 augustus
2019

Toelating tot gebruik sanitair
Sociaal Huis

Mechelen Feest
dient te laten
weten wie
verantwoordelijk
zal zijn voor het
afsluiten en
controleren van
de locatie.

Welke omleiding
zal ingelegd
worden, zal
bepaald worden
in het
veiligheidsoverleg
van 5/7/2019

Artikel 3
Het college neemt kennis van de volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
opdracht
Uitvoeren van de afspraken
gemaakt op de
coördinatievergadering
De ANPR-camera, geplaatst
op de Steenweg ter hoogte
van de “verkeersstop”,
Steenweg, Fr. De
Merodestraat en Veemarkt
uit te schakelen tijdens en
bij op-/afbouw Maanrock.”

datum

opmerking
Coördinatievergadering is gepland op 5 juli
2019

19 tem 28
Augustus 2019

Artikel 4
Het college geeft toestemming tot afwijking van het geluidniveau tot maximaal 100dB(A)Laeq,
60min, conform uitzendingstabel 24 februari 2017 op volgende data en uren:
 Vrijdag 24/8/2019 – van 18u tot 02u00
 Zaterdag 25/8/2019 – van 18u tot 02u00 Cultuurplein vanaf 12u30.
 Zondag 26/8/2019 – van 14u tot 00u30 Cultuurplein van 12u00
mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 meten en registreren van het geluidsniveau; visuele indicatie van het geluidsniveau.
 het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage
5.32.2.2.bis van Vlarem II.
 geen publiek toelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers.
Collegebeslissingen website
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bij een verleende afwijking dient de organisator de omwonenden steeds tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende afwijking 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 zicht te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie.
het gratis ter beschikking stellen van oordopjes
het handhavingsbeleid rond geluidsnormen dient nageleefd te worden.

Artikel 5
Het college geeft vzw Mechelen Feest toelating om tijdens Maanrock kosteloos Keldermanszaal,
de voorhal, zalen Ommegang, zalen Wollebrandt, ontvangstruimte toeristen voorzijde
stadhuis, voormalige proeftuin, zaal van de gemeenschapswachten; kleedruimtes
Cultuurcentrum gebruiken op volgende momenten:
 Keldermanszaal + aanpalende zalen vanaf 22/8/19
 Andere zalen vanaf 23/8/19.
 De voorhal van het stadhuis zal maandagmorgen volledig ontruimd zijn voor 8.00uur.
De Keldermanszaal en de andere zalen zullen uiterlijk maandagavond 26/08/2019 in hun
oorspronkelijke opstelling worden vrijgegeven.
 Kleedruimtes Cultuurcentrum vanaf 23/8/2019
Artikel 6
Het college geeft vzw Mechelen Feest toelating om tijdens Maanrock producten van Alken-Maes
te schenken in de Keldermanszaal.
Artikel 7
Het college geeft vzw Mechelen Feest toelating om tijdens Maanrock de openbare toiletten van
het stadhuis te gebruiken voor artiesten en medewerkers Maanrock, mits de vzw Mechelen
feest zelf voorziet in toezicht op en onderhoud van de toiletten.
Artikel 8
Het college geeft vzw Mechelen Feest toelating om tijdens Maanrock gebruik te maken van de
Sinte-Mettetuin en toiletten Sociaal Huis mits naleving van opdracht om in verband met het
gebruik van de Sinte Mettetuin de nodige afspraken te maken inzake de aanduiding van de
zones van de tuin die kunnen gebruikt worden (volgens uitvoering opdracht in collegebesluit 7
april 2017 - punt 113).

Mechelen Feest. Evenementen 2019. Straatfeest Vlierstraat 31
augustus 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Vlierstraat de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op zondag 31
augustus 2019 van 16u tot 23u, 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 en er geen vaste, niet verplaatsbare
installaties in de doorgang worden geplaatst
 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.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
Collegebeslissingen website
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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.

Artikel 2
Het college geeft toelating tot het plaatsen van een barbecue, 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 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.
 algemene voorschriften met betrekking tot het opstellen van een barbecue, kooktoestellen
en frituren op de openbare weg of openbaar domein vastgesteld door het college in
vergadering van 2 februari 2005;
 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 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

31/8/2019
van 16u
tot 23u

Verkeersvrij maken
van Vlierstraat

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 het straatfeest in de Vlierstraat, dat doorgaat op 31 augustus 2019, vast als
volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het ‘lentesamenzijn’ in de Vlierstraat dat doorgaat op 31
augustus 2019 in Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 31 augustus
2019, behoudens andersluidende.
Artikel 2: VLIERSTRAAT
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 31 augustus 2019,
tussen 16u00 en 23u00. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
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:
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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. Retroparty Chiro Leest 7
september 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Chiro Leest voor de organisatie van Retroparty op de chiroterreinen (Kouter 1A) op zaterdag 7
september 2019 van 21u tot 03u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De fuif met dj dient 2 erkende bewakingsagenten te voorzien.
 Einde van de bonnetjesverkoop om 02.30 uur, einde drankverkoop om 02.45 uur, einde
fuif om 03.00 uur met uitloop tot max. 04.00 uur
 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.
 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. 90 dB(A), Laeq 15 min op
7/9/2019 van 21u tot 03u 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 3
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Stan Verbruggen 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 4
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op 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.

Collegebeslissingen website
1 juli 2019

14







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,…).
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.

Mechelen Feest. Evenementen 2019. De Partage @ L'Ecluse augustus
en september 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan De
Partage GCV voor de organisatie van een culinair event op de terreinen van Stef Van
Autenboer (Keerdoktip) van 1 augustus 2019 t.e.m. 28 september 2019, mits aan alle
voorwaarden wordt voldaan:
 Te respecteren openingsdagen & uren:
- Dinsdag t.e.m. zaterdag
- Van 18u tot 23u30
 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
14/7/2019 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 Het is dus belangrijk dat de geluidsnormen niet overschreden worden en dat er rekening
wordt gehouden met de feedback van de bewoners.
 De organisator dient een goedkeuring van de eigenaar voor te leggen voor de start van het
evenement.
Artikel 2
Het college geeft toelating tot het plaatsen van een gas barbecue en vuurkorf, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
 De bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd.
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 Een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten.
 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 (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.

Artikel 3
Het college legt volgende veiligheidsmaatregelen op:
 De organisator zal instaan voor het plaatsen van een deugdelijke fysieke afscheiding langs
de zones die momenteel nog als werf zijn ingericht en bij uitbreiding alle zones die een
potentieel gevaar kunnen betekenen voor de aanwezigen (personeel én bezoekers).
 de organisator zal instaan voor het toezicht op de stabiliteit en functionaliteit van
desbetreffende afscheiding en zal onverwijld de nodige maatregelen treffen indien de
stabiliteit en/of functionaliteit van de afscheiding in het gedrang komt.
 de organisator voorziet in permanente bewaking van de zones met gemengd gebruik
tijdens de periodes van gemengd gebruik. (combinatie van evenement-gerelateerde
activiteiten en activiteiten van naburige bedrijven) tijdens de periodes van gemengd
gebruik.
 de organisator zal buiten de periodes van gemengd gebruik de toegang tot de site van
Interbeton fysiek onmogelijk maken en indien nodig bewaken.
 de organisator zal ten allen tijde de toegang voor de hulp-/ordediensten tot de
evenementensite garanderen en zal waar nodig de fysieke afscheidingen (tijdelijk)
verwijderen.
 de organisator zal het maximaal aantal toegelaten bezoekers op de site (gelijktijdig
aanwezig) bewaken en indien nodig de toegang tot de evenementensite (tijdelijk) afsluiten;
dit in nauwe samenspraak met de exploitant van T’Ile Malines. Tot nader order wordt het
maximum aantal bezoekers (gelijktijdig aanwezig) beperkt tot 400 personen.
 de organisator zal zijn/haar medewerkers instrueren mbt het vlot sturen van een evacuatie
van bezoekers en zal daarbij voldoende capaciteit voorzien om te vermijden dat bezoekers
-verder dan noodzakelijk voor een vlotte evacuatie- op de site van Interbeton kunnen
doordringen.
 de organisator zal in samenspraak met de respectievelijke eigenaars van de zones voorzien
voor bezoekers-/evacuatiestromen een gebruiksovereenkomst afsluiten
 De toegang tot de evenementensite dient –in afwachting van een definitieve exploitatie en
uitsluitend voor de evenementen tot op heden aangevraagd bij het evenementenloket- te
verlopen via het traject zoals beschreven in het BNIP T’Ile Malines (te bekomen via de
noodplancoördinator MeWi).

Mechelen Feest. Evenementen 2019. Hipstermarkt KUUB 15 augustus
2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
KUUB voor de organisatie van hipstermarkt op het Cultuurplein op donderdag 15 augustus
2019 van 08u 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.
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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
4/8/2019 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
Alles moet zeker weggeruimd zijn voor het aansluitende beiaardconcert op maandag.

Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 100,00 euro
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Uitvoeringsdiensten

15/8/2019

opdracht

opmerking

Ter beschikking stellen van
elektriciteit

Preventie en Veiligheid. Samen Leven. Sociale Preventie. KiVa Kick-Off
25 september 2019. Opdracht tot uitwerken KiVa challenge op een
latere datum.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de organisatie van KiVa Kick-Off op woensdag 25 september 2019 goed.
Gezien de laattijdigheid beslist het college het programma beperkt te houden en de KiVa
challenge in overleg met de scholen uit te werken voor een latere datum in het schooljaar.
Artikel 2
Het college geeft toestemming aan de artiesten om tijdelijk en uitzonderlijk te parkeren op het
binnenplein van het stadhuis.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST
Uitvoeringsdiensten

DATUM
Vooraf

OPDRACHT
Plaatsen PA tent 3x3

OPMERKING
Inplanting wordt in onderling
overleg afgesproken.

Plaatsen 2 tenten 3x3
tafels + banken
Werfkast
Nutsvoorzieningen voor EHBO
50 nadars (100 meter) leveren
op de Veemarkt
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100 nadars (200 meter) leveren
op de Grote Markt
8 vario’s op de Grote Markt

Gemeenschapswachten

25/9/19

Aansluiting watertappunt
voorzien

Aansluiting waterbar Pidpa

8 vuilbakken

Leveren op binnenkoer

Borstelen Grote Markt met
veegmachine vooraf

Verwijderen eventuele
glasscherven

Hoogtewerker + 8
vlaggenmasten

Voor het bevestigen van de
vlaggenlijnen

Opzetten, bewaken en afbreken
fietsenstalling
Toezicht verkeer tijdens
toestroom scholen: invalswegen
Toezicht verkeer tijdens KickOff: oversteken openbaar toilet
Toezicht aanrijdende verkeer:
terugdraaien hoek Befferstraat
– Grote Markt

Interne
dienstverlening en
protocol

25/9/19

Keldermanszaal + koffie
artiesten, vrijwilligers en Rode
Kruis

Vanaf 24/9/19 - 10u tot
25/9/19 - 14u

Toezicht openbaar toilet
Stadhuis
Financiën

Vooraf

300€ (receptiekosten) ter
beschikking stellen van team
activering (catering)

Artikel 4
Het college beslist dat de communicatie in dit dossier zal gebeuren door de schepen A. Labsir
en M. De Bie.

P&P - Mobiliteit. Plangroep Mobiliteit. Aktename verslag van 14 mei
2019 en goedkeuren acties.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de Plangroep mobiliteit van 14 mei 2019.
Artikel 2
Het college neemt volgende beslissingen:
 1. Leopoldstraat/Willem Rosierstraat: bespreken met het Gewest
 2. Karolingenstraat: Geen actie
 3. Buurtweg 26: Bespreken met Myriam Dewael
 4. Bedrijvenlaan: Geen actie
 5. Oude Liersebaan: Verkeersbord plaatsen en onderbord vervangen
 6. Augustijnenstraat: Paaltjes plaatsen, gele lijnen schilderen
 7. Rik Woutersstraat: Bespreken met Joris Slootmaeckers, paaltje plaatsen
 8. Sint-Janstraat: Zonebord plaatsen
 9. Lemmensstraat: Geen actie
 10. Wildspiegels: Voorstel laten onderzoeken door de milieudienst
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11. Wilgenstraat/Esdoornplein: Bespreken met Myriam Dewael
12. Oude Baan: Verkeersborden E3 plaatsen
13. Leestsesteenweg: Zebrapad schilderen en fietsoversteek laten onderzoeken door dienst
Mobiliteit, overbodig zebrapad verwijderen
14. Grote Nieuwedijkstraat: 2x thermoplast aanbrengen
15. Kruisbaan: Geen actie
16. Oude Baan: Geen actie
17. Keldermansvest: Bespreken met Joris Slootmaeckers
18. ‘t Veer: Geen actie
19. Motstraat: Geen actie
20. Plankendaalstraat/Vaartdijk: Bespreken met Joris S.
21. Liersesteenweg: Geen actie
22. Nijverheidstraat: Controle door politie
23. Rijmenamsesteenweg/Bonheidensteenweg: Geen actie
24. Oude Brusselsestraat: gele lijnen verwijderen
25. Battelbrug: voorrangsregeling
26. Leuvensesteenweg: zebrapad
27. Luysenberchstraat: zichtbaarheid
28. Vrouwvlietroute: verkeersspiegel

Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

Opdracht

Fin. impact

Verkeerssignalisatie

Verkeersbord plaatsen Oude Liersebaan

165 euro

Verkeerssignalisatie

Schilderen gele lijnen Augustijnenstraat

25 euro

Verkeerssignalisatie

Plaatsen zone C3 bord Sint-Janstraat

165 euro

Verkeerssignalisatie

Plaatsen E3 borden Oude Baan

1320 euro

Verkeerssignalisatie

85 euro

Verkeerssignalisatie

Schilderen en verwijderen zebrapad
Leestsesteenweg en Pennemeesterstraat
Aanbrengen thermoplast zone 30 Grote
Nieuwedijkstraat
Verwijderen gele lijnen Oude
Brusselsestraat
Plaatsen verkeersspiegel Vrouwvliet

TOOD

Paaltjes plaatsen Augustijnenstraat

139,56 euro

TOOD

Paaltje plaatsen Rik Woutersstraat

46,52 euro

WO

Onderhoud buurtweg 26

Op te vragen

Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie

1400 euro
20 euro
Op te vragen

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

Opdracht

opmerking

Controle foutparkeren Nijverheidstraat

P&P - Mobiliteit. Schoolomgeving Bergstraat. Schoolstraat. Resultaten
evaluatie en principebeslissing bestendiging.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de ‘schoolstraat Bergstraat’ kennis van de resultaten van de
evaluatievergadering van 19 juni 2019.
Artikel 2
Het college beslist de ‘schoolstraat’ in de Bergstraat definitief goed te keuren. Hierbij zal de
Bergstraat verkeersvrij gemaakt worden tussen de Lange Heergracht en de Biest/Veemarkt
onder de aangegeven uren.
Artikel 3
Het college beslist de nodige afsluitingen te voorzien om de straat te kunnen afsluiten aan de
Lange Heergracht en aan de Biest.
Artikel 4
Het college beslist de volgende uren van de schoolstraat vast te stellen:
- Ma-vrij 08.00u tot 08.40u
- Ma-di-do-vr: 15u tot 15.45u
- Wo: 11.25u tot 12.05u
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Mobiliteit
Marketing en
communicatie
OOM
Verkeerssignalisatie
Preventie en
veiligheid

Opdracht

opmerking

Verdere opvolging en coördinatie van de
schoolstraat
Bewonersbrieven versturen met de
bestendiging van de schoolstraat en nieuwe
uren.
Communicatie met de school
Voorzien van de benodigde nadars (2
stuks) met C3 en onderborden
Periodiek toezicht door
gemeenschapswachten schoolstraat
Louizastraat

Artikel 6
Het college neemt kennis van de volgende opdracht van de burgemeester aan de politie:
 Regelmatig toezicht te voorzien tijdens de uren van de schoolstraat vanuit de reguliere
werking.

P&P - Mobiliteit. Autoluwe zone uitbreiding. Principebeslissing.
Aankoop vijf bijkomende ANPR-camera's.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist de aankoop van vijf bijkomende ANPR-camera’s voor de geplande
uitbreiding van de autoluwe zone in Mechelen goed te keuren.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de afdeling Financiën voor de aankoop van vijf ANPR-camera’s
voldoende bijkomende middelen in te schrijven in de stedelijke dotatie voor de
politiebegroting.
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Artikel 3
Het college neemt kennis van de opdracht van de burgemeester aan de politie:
dienst
Politie

Opdracht

Fin. impact

Opstarten aankoop ANPR-camera’s voor de
autoluwe zone

Overheidsopdrachten. Onderzoek naar discriminatie op de private
huurwoningmarkt - bestek 2019-OO-STRO-512. Gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Onderzoek naar discriminatie op de private
huurwoningmarkt” akte van het verslag van nazicht van de offertes.
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 “Onderzoek naar discriminatie op de private huurwoningmarkt”
aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijskwaliteitsverhouding), zijnde KULeuven Research & Development, Waaistraat 6 bus 5105 te
3000 Leuven.
Artikel 4
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek
met nr. 2019-OO-STRO-512.

Collegebeslissingen website
1 juli 2019

21

