STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 4 mei 2018

Bestuurlijk Beheer. Cvba De Vrije Woonst. Mandaatverlening algemene
vergadering zondag 6 mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van:
 de uitnodiging van de cvba De Vrije Woonst voor de algemene vergadering die plaatsvindt
op zondag 6 mei 2018 om 10.00 uur in zaal Den Abeel, Jozef Verbertstraat 61 te Mechelen;
 van de verontschuldiging van volmachtdrager Emmy Reniers en plaatsvervangend
volmachtdrager Stijn De Hondt.
Artikel 2
Het college verleent het mandaat aan bestuurder Patrick Princen om in te stemmen met de
voorgelegde agendapunten van de algemene vergadering van de cvba De Vrije Woonst.

Belastingen en Inningen. Belasting verspreiden reclamedrukwerk 2017.
Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier (2017/4: 2017).
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op het
verspreiden van reclamedrukwerk 2017/4– 2017 - voor een totaal bedrag van € 270.956,78.

Toezicht Financiën. Ice Skating Center Mechelen bvba. Verwijzen
jaarrekening m.b.t. boekjaar 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 voor
aktename naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening m.b.t. het boekjaar dat loopt van 1/7/2016 tot en met 30/6/2017
van Ice Skating Center Mechelen bvba.

Sport. Aktename verslagen directiecomité AGB SAM.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de verslagen van het directiecomité AGB SAM van:
 het vierde kwartaal van 2017:
- 10 oktober 2017
- 24 oktober 2017
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- 14 november 2017
- 23 november 2017
- 12 december 2017
het eerste kwartaal van 2018:
- 9 januari 2018
- 22 januari 2018
- 13 februari 2018
- 27 februari 2018
- 13 maart 2018
- 27 maart 2018

Wonen. Kennisname van het verslag van het Lokaal WoonoverlegKlankbordgroep van 19 april 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de coördinatiegroep sociaal
woonbeleid (klankbordgroep) van 19 april 2018.

P&P - Mobiliteit. Overleg stad - Indigo. Kennisname verslag 20 april 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van het overleg tussen Stad Mechelen en Indigo van
20 april 2018.

Economie. Handels- en adviesraad. Kennisname verslag 21 maart 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de Handelsadviesraad van 21 maart 2018.

Cultuurontwikkeling. AGB MAC. Kennisname verslagen bestuursorganen.

Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de verslagen van de Raad van Bestuur AGB MAC van:
 11 september en 20 november 2017
 19 februari 2018
Artikel 2
Het college neemt akte van de verslagen van het directiecomité AGB MAC van:
 7 september en 14 december 2017
 19 februari en 15 maart 2018
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Beheer Openbaar Domein. Plaatsen van nutsleidingen - goedkeuring.

Besluit:
Artikel 1
Het college geeft toelating aan Telenet, Vaartdijk 59 te 3018 Wijgmaal, voor de uitvoering van
volgende werken:
 Molenweide 2
Puntopening T 18183
 Rijmenamsesteenweg 13
Puntopening T 18184
Artikel 2
Het college geeft toelating aan Eandis, Elektriciteitstraat 70 te 2800 Mechelen voor het
uitvoeren van:
 Douaneplein
Verlichting Skatepark E 18171
 Kruisbaan
Aanpassing OV E 18172
 Galgestraat
Saneren LS in synergie met Pidpa E 18173
 Pasmolenstraat
WEGNEMEN LS-KASTEN 230V E 18174
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Telenet, Liersestwg 4 2800 Mechelen, voor de uitvoering van
volgende werken:
 Roekstraat 11
Klantaansluiting T 18178
 Zwartkloosterstraat 40
Klantaansluiting T 18179
 Steenweg op Heindonk 39
Klantaansluiting T 18180
 Wagonstraat 20
Klantaansluiting T 18181
 Blarenberglaan 21
 Klantaansluiting T 18182
Artikel 4
Het college geeft toelating aan Telenet, Antoon Catriestraat 18 te 9031 Drongen, voor de
uitvoering van volgende werken:
 Nekkerspoelstraat
vervangen van het ondergrondse kabelnet ten gevolge van defect T 18176
 Blarenberglaan
plaatsen van ondergrondse kabel T 18177
Artikel 5
Het college geeft toelating aan Proximus Lange Nieuwstraat 106 2000 Antwerpen, voor de
uitvoering van volgende werken:
 Tinellaan - Merodestraat
Telecomwerken Prox 18175

Openbaar Domein. Schouwing polder Battenbroek - aktename van proces
verbaal + opdracht tot betere opvolging aangekaarte items en acties.

Eindnotulen College van burgemeester en schepenen
4 mei 2018

3

Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het proces verbaal van 29 maart 2018 betreffende de schouwing
van de polder Battenbroek.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de afdeling Openbaar Domein om de opvolging van de
aangekaarte items op de vergaderingen van de polderbesturen en de daaruit voortvloeiende
opdrachten en acties beter op te volgen en terug te koppelen naar de polderbesturen.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de afdeling Openbaar Domein om de reeds uitgevoerde acties
door de Uitvoeringsdiensten van Stad Mechelen te melden aan het Polderbestuur van
Battenbroek.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de afdeling Openbaar Domein om de koker van de
Langendonkbeek onder de Battenbroekweg te laten herstellen in overleg met Provincie
Antwerpen.

Bestuurlijk Beheer. Ivarem. Algemene vergadering 8 juni 2018. Goedkeuring
agenda en bepalen mandaat volmachtdrager. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 a) Goedkeuring van de agendapunten van de algemene vergadering van Ivarem op vrijdag
8 juni 2018 om 17.30u in de administratieve zetel (zaal Themis), Leuvensesteenweg 443D
te 2812 Muizen (Mechelen).
 b) Mandaatverlening aan volgende vertegenwoordigers om in te stemmen met de
voorgelegde agendapunten:
- (1) de heer Stefaan Deleus, schepen, p/a stadhuis, Grote Markt 21, 2800 Mechelen
- (2) de heer Christiaan Backx, gemeenteraadslid, Muntstraat 2/501, 2800 Mechelen
- (3) mevrouw Fabienne Blavier, gemeenteraadslid, Battelsesteenweg 264, 2800
Mechelen
- (4) de heer Patrick Princen, gemeenteraadslid, Watertorenstraat 7, 2812 Muizen Mechelen
en toekenning van het volledige stemmenaandeel van de stad in de algemene vergadering
van IVAREM aan de heer Stefaan Deleus, met dien verstande dat wanneer hij de algemene
vergadering niet kan bijwonen, de stemmen automatisch worden toegekend aan één van
de andere aangeduide vertegenwoordigers, rekening houdend met volgende rangorde (1=
de heer Christiaan Backx, 2= mevrouw Fabienne Blavier en 3= de heer Patrick Princen).

Bestuurlijk Beheer. Pidpa. Statutaire jaarvergadering 18 juni 2018.
Goedkeuring agenda en bepalen mandaat volmachtdrager. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
Eindnotulen College van burgemeester en schepenen
4 mei 2018

4




a) Goedkeuring agendapunten van de statutaire jaarvergadering van Pidpa op maandag 18
juni 2018 om 11u in het admnistratief hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen;
b) Mandaatverlening aan volgende vertegenwoordigers om in te stemmen met de
voorgelegde agendapunten:
- als volmachtdrager: de heer Christiaan Backx, gemeenteraadslid, Muntstraat 2/501,
2800 Mechelen;
- als plaatsvervangend volmachtdrager: mevrouw Anne Delvoye, gemeenteraadslid,
Baron Eduard Empainlaan 100, 2800 Mechelen.

Bestuurlijk Beheer. Cipal. Algemene vergadering 15 juni 2018. Goedkeuring
agenda en bepalen mandaat volmachtdrager. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 a) Goedkeuring van de agendapunten van de algemene vergadering van Cipal op vrijdag
15 juni 2018 om 10.30u in het seminariecomplex De Vesten, Kanaalweg 6/1 te 2430
Laakdal;
 b) Mandaatverlening aan volgende vertegenwoordigers om in te stemmen met de
voorgelegde agendapunten:
- als volmachtdrager: mevrouw Martine De Raedemaeker, gemeenteraadslid,
Augustijnenstraat 7, 2800 Mechelen;
- als plaatsvervangend volmachtdrager: mevrouw Magda Van Loon, gemeenteraadslid,
Kauwendaal 10, 2800 Mechelen.

Interne Dienstverlening en Protocol. Haydn-Genootschap Vlaanderen vzw.
"Amazing Haydn 2018" onder auspiciën stad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de dankbrief van het Haydn-Genootschap voor jarenlange
medewerking aan Amazing Haydn.
Artikel 2
Het college gaat in op de vraag van het Haydn-Genootschap Vlaanderen vzw om “Amazing
Haydn 2018” te laten doorgaan onder auspiciën van de stad. De organisator dient deze
erkenning te vermelden op alle communicatiedragers die gebruikt worden voor de promotie
van deze concertreeks.

Marketing en Communicatie. Opening dorpshart Hombeek op 3 juni 2018.
Feestprogramma - parkeervrij maken en afsluiten van Sint-Martinusstraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de officiële opening goed van het vernieuwde dorpshart van Hombeek op
zondag 3 juni om 13 uur.
Het college beslist dat burgemeester B. Somers en schepen B. De Nijn zullen speechen en
vaardigt verder de schepenen M. Hendrickx, W. Schroons, G. Geypen en M. De Bie en de
voorzitter van de gemeenteraad, Christiaan Backx, af.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan volgende diensten:
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Dienst
Jeugd/Uitleendienst

Opdracht
PA-installatie leveren
Boxen binnen en buiten
4 micro’s op staanders

Dienst Jeugd

Materiaal spelkoffer /
Rommy mascotte
Voorzien van 2
animatoren

Uitvoeringsdiensten

Materiaal leveren
 30 kleine tafels
 150 stoelen
 8 partytafels + 4
partytafels (hoeve)
(met hoezen)
 kiesschermen
(Hoembeka ) leveren
week 15 mei
 klein podium op
wielen overdekt
6x4m
 groter maken met
vario’s naar 10 x 5 m
 vario’s voor podium
binnen 6 x 4 m
 3 tentjes 3x3m
 verlengkabels
 tubeverlichting
(Hoeve)
 2 lange tafels
(Hoeve)
 2
Evenementvuilbakken
 4 frigo’s

Verkeerssignalisatie

Evenementenloket

Dienst Protocol

Uitvoering
Ophalen 1 juni 2018
– terug brengen 4
juni 2018
Loods Transit-M
Douaneplein
Week van 28 mei
2018 af te halen bij
dienst Jeugd en
terugbrengen ma 4
juni 2018.
kiesschermen
(Hoembeka )
leveren week 15
mei 2018
de rest leveren ten
laatste week 28 mei
2018

Afspraak maken met
dorpsconsulent
Hombeek Rita
Verbergt
Afspraak maken met
dorpsconsulent
Hombeek Rita
Verbergt.
Klaarzetten en
vullen frigo’s op
vrijdag 1 juni 2018:
nog af te spreken
met Rita Verbergt

ophalen ma 4 juni
2018



Plaatsen van
parkeerverbod in de
Sint- Martinusstraat
 Plaatsen van
afsluitingen (nadars)
voor verkeersvrije
Sint-Martinusstraat
tussen
Gemeentestraat en
Kerk.
Event werd
gecommuniceerd en
opgenomen in kalender

3 juni 2018 van 9
tot 19 uur.

Receptie en personeel
voorzien volgens
collegebesluit van
24.11.2017 – punt 15

3 juni 2018 van 13
uur – 15 uur (max.
15 UUR)
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Opmerkingen
Afspraak maken met
dorpsconsulent
Hombeek Rita
Verbergt

Personeel dienst
protocol moet niet
instaan voor
betalende dranken.
Hiervoor worden
vrijwilligers
ingeschakeld ism
Rita Verbergt
6

Dienst Verzekeringen
Dienst Personeel

Verzekeren van de
vrijwilligers

Afhankelijk van de
gekozen optie

Dorpsconsulent Rita
Verbergt bezorgt
tijdig de nodige
gegevens en
ondertekende
afsprakennota.

Artikel 3
Het college keurt het ontwerp van inhuldigingsbord goed.
Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, n.a.v. de organisatie van
de feestelijke opening van het dorpshart Hombeek die doorgaat op 3 juni 2018, vast als volgt:
Artikel 1:
Ingevolge de organisatie van de feestelijke opening van het dorpshart Hombeek die plaats
heeft op zondag 3 juni 2018 in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 3
juni 2018 behoudens andersluidende.
Artikel 2:
Sint- Martinusstraat tussen Gemeentestraat en Sint-Maartensplein:
Het parkeren is verboden op 3 juni 2018 tussen 9.00 en 19.00 uur aan beide zijden van de
rijbaan. 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 herhaling van de reglementering aanduiden.
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 3 juni 2018 tussen 9.00
en 19.00 uur. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C3.
Artikel 3:
Leibeekstraat tussen Hombekerkouter en Sint-Martinusstraat, Leibeekstraat tussen Diepestraat
en Sint-Martinusstraat, Sint-Martinusstraat tussen Hombekerkouter en Sint-Maartensplein:
Het verkeer is, met uitzondering van plaatselijk verkeer, verboden voor alle bestuurders in
beide richtingen op 3 juni 2018 tussen 9.00 en 19.00 uur. Deze maatregel wordt ter kennis
gebracht door de verkeersborden C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”.
Artikel 4:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 5:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 6:
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.

Bevolking. Kieszaken. Gemeenteraadsverkiezing 14 oktober 2018.
Registratie niet-Belgen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de voorwaarden waar de niet-Belgen aan moeten voldoen om te
kunnen stemmen op 14 oktober 2018.
Artikel 2
Het college neemt kennis en gaat akkoord met de acties om de registraties om te kunnen
stemmen op 14 oktober 2018 te stimuleren.
Artikel 3
Het college geeft de opdracht aan de dienst marketing en communicatie om de nodige
campagnes, in samenspraak met Strategie & Ontwikkeling - diversiteit en kieszaken, op te
nemen.
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Toezicht Financiën. Vzw mmMechelen Feest. Verwijzen jaarrekening 2017
voor aktename en begroting 2018 voor gunstig advies naar de
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2017 van vzw mmMechelen Feest.
 Advisering begroting 2018 van vzw mmMechelen Feest.
Artikel 2
Het college besluit om de toelage, 1.011.149 euro uit te betalen aan vzw mmMechelen Feest.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Nummer Raming
Uitgavebudget BBC
Begunstigde
Huidig Uitgave
2018150531
2018/6490140/70/0719/01 vzw mmMechelen Feest
1.011.149 euro

Toezicht Financiën. Brouwgebouw Lamot. Verwijzen rekening 2017 voor
aktename naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2017 vzw Brouwgebouw Lamot.

Sport. Sportondersteuning. Erkenning als "erkende sportvereniging in
Mechelen" 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college erkent volgende sportverenigingen als ‘erkende sportvereniging in Mechelen’. De
erkenning loopt tot 1 maart 2019:
Club

Sporttak

1

ZVC Deklatbinnen

Zaalvoetbal

Dossier in orde

2

Mechelse Kolveniersgilde

Schieten

Dossier in orde

3

Circusschool Circolito

Eénwielerbasket

Dossier in orde

4

Welta

Handbal

Dossier in orde
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Jeugd. Mechelen Kinderstad. Goedkeuring programma Speeldag 2018, met
speciale aandacht voor diervriendelijke roofvogelshow. Vastleggen datum
Speeldag 2019 op 12 mei, met aanvang om 10 uur.

Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de programma-invulling van de Speeldag 2018 op
zondag 27 mei 2018, van 11u tot 17u, en keurt de inplanting goed.
De roofvogelshow dient door te gaan onder de best mogelijke omstandigheden in het kader
van een diervriendelijk beleid.

Overheidsopdrachten. Restauratie muurschilderingen voormalig
Schepenhuis - dossier 1 - "Het Laatste Oordeel, de decoratieve band van de
Kolveniergilde en de schouw". Gunning van bestek 2016-OO-MZ-040.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht ‘Restauratie muurschilderingen voormalig schepenhuis
Mechelen - dossier 1- Het Laatste Oordeel, de decoratieve band van de Kolveniergilde en de
schouw’ akte van het verslag van nazicht (dossier 1) van de offertes van 24 april 2018,
opgesteld door Monumentenzorg.
Artikel 2
Het verslag van nazicht (dossier 1) van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze
beslissing.
Artikel 3
Het college gunt de opdracht ‘Restauratie muurschilderingen voormalig schepenhuis Mechelen
- dossier 1- Het Laatste Oordeel, de decoratieve band van de Kolveniergilde en de schouw’ aan
de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Ornament cvba, E. Van
Hoorebekestraat 106 te 9050 Ledeberg.
Artikel 4
Het college beslist om eerst de werken voor bestek 2016-OO-MZ-040 (dossier 1) in uitvoering
te laten gaan. Voor de werken van 2016-OO-MZ-124 (dossier 2) kan er gezocht worden naar
een startdatum in overeenstemming met de aangestelde aannemer.

Overheidsopdrachten. Restauratie muurschilderingen voormalig
Schepenhuis - dossier 2 - "De Calvarie". Gunning van bestek 2016-OO-MZ124.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht ‘Restauratie muurschilderingen voormalig Schepenhuis
Mechelen - dossier 2 - De Calvarie’ akte van het verslag van nazicht (dossier 2) van de offertes
van 24 april 2018, opgesteld door Monumentenzorg.
Artikel 2
Het verslag van nazicht (dossier 2) van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze
beslissing.
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Artikel 3
Het college gunt de opdracht ‘Restauratie muurschilderingen voormalig Schepenhuis Mechelen
- dossier 2 - De Calvarie’ aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs),
zijnde Ornament cvba, E. Van Hoorebekestraat 106 te 9050 Ledeberg.
Artikel 4
Het college beslist om eerst de werken voor bestek 2016-OO-MZ-040 (dossier 1) in uitvoering
te laten gaan. Voor de werken van 2016-OO-MZ-124 (dossier 2) kan er gezocht worden naar
een startdatum in overeenstemming met de aangestelde aannemer.

P&P - Mobiliteit. Autonome shuttle. Afronding haalbaarheidsstudie.
Beslissing tot opstarten aanbestedingsfase.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de toelichting door Peter Cokelaere (P&P Publieke Ruimte), De
Lijn, Buur, Myriam Colle (Strategie & Ontwikkeling) en Joris Huijbregts (P&P Mobiliteit) bij de
haalbaarheidsstudie voor de autonome shuttle met daarin de troeven en randvoorwaarden en
valideert deze.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de synthese betreffende de ruimtelijke inpassing van een
autonome shuttle.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de mogelijke consequenties op budgettair en planningsvlak met
betrekking tot andere projecten indien na de aanbestedingsfase voor definitieve gunning aan
de constructeur van de autonome shuttle wordt gekozen, waaronder minimaal valt:
 Circulatiewijziging Consciencestraat / Lange Schipstraat nodig
 Heraanleg jaagpad Nekkerspoel-Borcht en herschikking Onze-Lieve-Vrouwestraat
noodzakelijk
 Vereiste aanpassing riolering bij heraanleg bovenbouw straten i.f.v. de shuttle
 Mogelijke aanpassingskosten toekomstige werfsituaties
 Inzet personeel
Artikel 4
Het college stemt in met het opstarten van de aanbestedingsfase samen met De Lijn om
zodanig verdere financiële en technische informatie te verwerven en stelt de concrete
beslissing om het autonome shuttle-project al dan niet op te starten uit tot na afloop van deze
fase.
Artikel 5
Het college geeft opdracht aan de diensten Mobiliteit, Openbaar Domein, Publieke Ruimte en
Strategie & Ontwikkeling om de aanbestedingsfase van de constructeur van de autonome
shuttle in overleg met De Lijn te concretiseren.
Artikel 6
Het college beslist om het stakeholdertraject binnen dit project zoals opgestart met Levuur te
vervolgen na de aanbestedingsfase.
Artikel 7
Het college beslist om de eerder betrokken overlegorganen (Verkeerscommissie en
Handelsadviesraad) en de externe partners op de hoogte te stellen van de beslissing van het
college.
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P&P - Mobiliteit. Aktename Verslag Werkgroep Fietsroutenetwerk Ragheno.
Beslissen behoud route aan noordkant.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de provinciale werkgroep ‘Bovenlokaal
Functioneel Fietsroutenetwerk’ (BFF) van 23 februari 2018.
Artikel 2
Het college neemt kennis van het besluit van de provinciale werkgroep om voorlopig nog geen
wijziging door te voeren in het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk.
Artikel 3
Het college neemt kennis van het feit dat wanneer de jachthaven gerealiseerd wordt de
fietsroute aan de noordkant voor een lange periode (10-tal jaren) niet als kwalitatieve
hoofdroute gedimensioneerd kan worden, totdat de ontwikkelingen en het centrale park verder
gevorderd zijn.
Artikel 4
Het college gaat ermee akkoord dat de hoofdroute in de toekomst aan de noordkant behouden
blijft en deze, wanneer de ontwikkelingen verder gevorderd zijn, als veilige en kwaliteitsvolle
verbinding centraal doorheen het gebied van Ragheno gaat lopen, hierbij rekening houdend
met het wensbeeld voor een fietsostrade zoals voorgelegd.
Artikel 5
Het college beslist om de route ook tijdens de werken aan de noordkant te houden, ermee
rekening houdend dat een dimensionering conform het wensbeeld fietsostrade voor deze tijd
niet mogelijk is.

P&P - Mobiliteit. Autodelen. Cambio in de rand. Goedkeuren opname van
voertuig aangepast vervoer.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord om een wagen voor aangepast vervoer op te nemen in het kader van
de overeenkomst ‘Opstart cambio autodelen in wijken buiten centrum Mechelen’.
Artikel 2
Het college beslist om een voorbehouden plaats te voorzien op de buurtparking aan het LDC
De Schijf.
Artikel 3
Het college vaardigt de schepenen M. De Bie en M. Hendrickx (gezamenlijke communicatie) af
voor een persmoment bij aanvang van het project
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Mobiliteit

datum
1ste helft
mei

Opdracht

opmerking

Overleg plannen met Sociaal
Huis, Zorgbedrijf, Marketing &
Communicatie, Pegode,
Cambio rond gezamenlijke
communicatie en infomoment.
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Juni 2018

Organisatie van een
infomoment door cambio voor
potentiële gebruikers.

Verkeerssignalisatie

Inrichten van parkeerplaats
met groene kader en P-bord
met onderbord autodelen.

Marketing &
Communicatie

Communicatie volgens
afspraken na in te plannen
overleg

Sociaal Huis

Communicatie volgens
afspraken na in te plannen
overleg – agenderen op
eerstvolgende SARPH

Mobiliteit bezorgt een
plan en timing

P&P - Mobiliteit. Fietsdelen. Goedkeuring plan van aanpak beleidskader en
concessie.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de volgende principes om een aanbieder voor free float
deelfietsen aan te stellen:
 Keuze voor één aanbieder van deelfietsen voor Mechelen
 De stad wordt opdrachtgever en schrijft een concessie uit
 Het minimale werkingsgebied is het centrum (R12) en een zone van 500m daarrond aan
een basistarief. De aanbieders wordt gevraagd om ook voor de rest van het grondgebied
een aanbod te doen, eventueel met aangepast tarieven.
 De basisopdracht gaat om 200 deelfietsen. Dit aantal kan in overleg worden aangepast
gedurende de loop van de opdracht.
 Aan mobiliteitsknooppunten en attractiepolen worden vaste locaties voorzien waar de
fietsen geplaatst worden.
 De aanbieder stelt een beheersplan op voor het onderhoud en herverdeling van de fietsen.
Daarbij worden minimumeisen opgelegd voor hersteltermijnen en wekelijkse herverdeling.
 Om de kwaliteit van de fietsen te beoordelen wordt een modelfiets opgevraagd. De
beoordeling gebeurt door een jury die zal bestaan uit minimaal: twee medewerkers van de
stad, een fietsenhandelaar, een vrijwilliger van de fietsersbond Mechelen.
 Tarieven worden door de exploitant bepaald, met binnen de centrumzone een maximum
van 1 euro per begonnen half uur. Beoordeling van de tarieven gebeurt op basis van enkele
modelgebruikers.
 Het systeem moet zo opgebouwd zijn dat andere mobiliteitsdiensten dit makkelijk kunnen
integreren in hun aanbod.
 De aanbieder rapporteert verplicht over van het gebruik van de fietsen aan de stad.
Bijkomend doet men een voorstel voor een uitgebreidere rapportage of data-analyse.
 Indien nodig kan de stad een financiële bijdrage leveren. Niet alle aanbieders hebben dit
nodig. Er wordt voorgesteld die bijdrage te koppelen aan het aantal effectieve ritten. Dat
zet de uitbater het systeem zo efficiënt mogelijk te maken. De bijdrage wordt beperkt tot
de eerste 10.000 ritten per maand. Bij nog meer gebruik verwachten we dat het systeem
zelfbedruipend wordt.
 Voor de looptijd van de overeenkomst wordt drie jaar voorgesteld
 Er wordt geen reclame toegelaten op de fietsen. Logo van de stad Mechelen moet vermeld
worden, eventueel met één sponsor/partner die een vaste vermelding krijgt.
Artikel 2
Het college geeft opdracht:
 aan de dienst overheidsopdrachten om in samenspraak met P&P mobiliteit een concessie
uit te schrijven voor een fietsdeelsysteem op basis van de voorgestelde keuzes;
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aan de GAS-ambtenaar om het verbod op het exploiteren van een free-float
deelfietssysteem op te nemen in de algemene bestuurlijke politieverordening.

P&P - Mobiliteit. Vervoerregio Mechelen. Kennisname conceptversie
Regionaal vervoersplan vervoerregio Mechelen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van “Regionaal vervoersplan vervoerregio Mechelen – conceptversie
1.1.”
Artikel 2
Het college beslist (nog) geen officieel advies te formuleren op het regionaal vervoersplan,
gelet dat er nog geen duidelijkheid is over alle lagen van het gelaagd vervoermodel.
Artikel 3
Het college keurt de bemerkingen opgesomd bij argumentatie goed en geeft opdracht aan de
dienst mobiliteit om deze over te maken aan het studiebureau en de voorzitters van de
vervoerregio en om op basis van deze conceptnota verder te werken aan een kwalitatief
vervoers- en mobiliteitsplan.

P&P - Mobiliteit. VIL-project ALEES (Autonome eLEktrische Entiteiten voor
Stadsdistributie). Goedkeuring praktische organisatie demo autonoom
voertuig op vrijdag 25 mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord om de demonstratie met het autonoom voertuig op de Bruul te laten
doorgaan op vrijdag 25 mei 2018 tussen 12 & 18u.
Artikel 2
Het college gaat akkoord om het autonoom voertuig van Easymile voor de duur van zijn
verblijf in de stad te laten parkeren en elektrisch te laden op de binnenkoer van het stadhuis.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de opdracht van de burgemeester aan de politie om gedurende
de test op 25 mei 2018 politietoezicht te voorzien.
Artikel 4
Het college gaat akkoord om het autonoom voertuig in 2 richtingen te laten rijden op de Bruul
en geeft opdracht aan de dienst verkeerssignalisatie om de C1 & F19-borden in de zone tussen
de Botermarkt en de Lange Schipstraat af te plakken voor de duur van de tests en
demonstratie.
Artikel 5
Het college gaat akkoord om een vergunning af te leveren voor de uitvoering van deze
demonstratie en geeft opdracht aan de projectcoördinator van de dienst mobiliteit om dit op te
volgen en uit te werken.
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Bestuurlijk Beheer. Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA)
Mechelen vzw. Vervanging afgevaardigde in algemene vergadering en raad
van bestuur. Verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanduiding van mevrouw Indrani Muyldermans, gemeenteraadslid, als lid van de algemene
vergadering en voordracht als kandidaat-bestuurder van de vzw Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap (PWA) Mechelen, ter vervanging van de heer Bert Delanoeije.

Bestuurlijk Beheer. Vzw 't Atelier. Vervanging afgevaardigde in de algemene
vergadering. Verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanduiding van mevrouw Indrani Muyldermans, gemeenteraadslid, als lid van de algemene
vergadering van vzw ‘t Atelier, ter vervanging van de heer Bert Delanoeije.

Economie. Kermissen 2018. Goedkeuring standplaatsen en praktische
uitwerking zomerkermis.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de standplaatsen en het inplantingsplan voor zomerkermis 2018 goed zoals
voorgesteld.
Artikel 2
Het college wijst de blauwe zone aan de post toe aan:
 Waterballenkraam (6X8 of 8x8m) van Severs William
 Cinema 5D (7x4,5m + 1mx1m kassa) van Bvba Eas Reno (Vlasselaerts Eduard)
Artikel 3
Het college wijst de abonnementsplaats op de Grote Markt voor het derde jaar toe aan de
lambada (14x4,5m) van Greif Yves. Vanaf volgend jaar heeft hij recht op een abonnement van
5 jaar.
Artikel 4
Het college geeft toelating om een caravan te plaatsen op het kermisgebied aan:
 Severeyns Steve
 Albrecht Patrick
 Kasprzak André
 De Laet Leon
 Lauwers Laurent
Artikel 5
Het college keurt volgende overnames en wijzigingen goed, mits alle documenten in orde zijn:
 De Gernier Chantal – eetkraam alikruiken, pitta, hamburger, hotdog - van 5x2,5m - aan
dochter Drigo Jennifer. Er wordt 1 meter extra toegestaan (van 4m naar 5m).
 Van der Honing Jean - de buggy van 17x11,50m - aan De Laet Leon
 Herman Nicole – basketbalspel van 8x3m – aan zoon Lauwers Laurent
Eindnotulen College van burgemeester en schepenen
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Broux Johan - de bulldozers van 8x3m - aan Michiels Kevin
Thiry Peter – visspel van 7x3m - aan Verschoren Ken
De kermisplaats van Vanderhaegen Rosa wordt nog verder onderzocht door het
echtscheidingsvonnis van de rechtbank. Afhankelijk van het vonnis zal zij zelf of haar
ex-man Severs William op de kermis staan met een lunapark van 9m lang op 11m diepte.

Artikel 6
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder om de financiële aspecten als volgt te
regelen:
ARTIKEL
LEVERANCIER
OMSCHRIJVING
BEDRAG
2017160021
Kermisdelegatie
Bijdrage promotie
500 EUR
2017150433
Nog te bepalen
Receptie
+/- 300 EUR
2017150432
Gerechtsdeurwaarder Prijsuitreiking tombola +/- 500 EUR
2017150438
Nog te bepalen
Animatie opening
+/- 625 EUR
2017150438
Nog te bepalen
Animatie tombola
+/- 625 EUR
Artikel 7
Het college keurt het programma voor zomerkermis 2018 goed:
Woensdag 27 juni 2018 Officiële opening met rondgang, animatie (stad) en receptie om
15u in Keldermanszaal
Donderdag 28 juni 2018 Prikkelarm moment, van 13 tot 15uur OF 14 tot 16 uur
Woensdag 4 juli 2018
Familiedag met sterk verminderde prijzen
Vrijdag 6 juli 2018
Bezoek van prinsessen
Dinsdag 10 juli 2018
Gratis aanwezigheidstombola om 19u30 met animatie (stad)
Artikel 8
Het college geeft
DIENST
Uitvoeringsdiensten

volgende opdrachten:
OPDRACHT
Paaltjes Grote Markt niet terugplaatsen en verder
uitdoen na zaterdagmarkt
Propere vuilniscontainers op kermisgebied +
dagelijks leegmaken
Kermisgebied opkuisen na afloop kermis
Nadarhekken op Douaneplein voor veiligheid
Werfkast voorzien hoek Hallestraat
Werfkast met 3 aansluitingen voorzien in het
midden Grote Markt
Werfkast voorzien aan ingang Schepenhuis
Water voorzien op de Grote Markt
Podium plaatsen voor stadhuis – naast Opsinjoorke

Verkeerssignalisatie

Afdeling
marketing en
communicatie

DATUM UITVOERING
23/06/2018
27/06 – 10/07/2018
Na 10/07/2018 om
22.00 uur
21/06 tem 10/07/2018
Voor 22/06/2018
Voor 22/06/2018
Voor 22/06/2018
Voor 22/06/2018
Voor 9/07/2018 om
12.00 uur
Vóór 21/06/2018

Wegnemen bloementafels/bloembakken op Grote
Markt
Voorzieningen elektriciteit en water (indien mogelijk Voor 21/06/2018
dichter bij woonwagens) op het Douaneplein
Houten platen voorzien (steunpunten attracties)
Ten laatste 22/06/2018
Douaneplein parkeervrij
Vanaf 21/06/2018 tot
en met 10/07/2018
Parkeervrij maken aan het postgebouw
Van 24/06/2018 vanaf
18.00 uur tot en met
10/07/2018
4 parkeerplaatsen voor personen met beperking
24/06/2018 tot en met
mindervaliden en 4 motoplaatsen voorzien
10/07/2018
(tegenover TSM)
Ondersteunen promotie kermis via de eigen
stadskanalen + organisatie persmoment
Affiches kermis voorzien:
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A2 (35st) + A3 (50st)
- sponsors voor de affiches zijn:
Carlton
’t Ankercafé
Keizerin
Concorde
Markt 23
Chalex
Amitié
Oase
Beep-Beep
SA VA
Bij Torreke Lemberechts
Kapriz
Randstad FM

2018

Pers uitnodigen voor prikkelarm moment op
donderdag 28 juni 2018

(juiste uur nog af te
spreken met dienst
economie)
9/07/2018 –
juiste uur af te spreken
met dienst economie
27/06/2018 om
15.00 uur

Jeugddienst

Micro + boxen voorzien op podium voor stadhuis

Interne
dienstverlening
en protocol
Interne
dienstverlening
en protocol

Gebruik voorhal stadhuis voor opening kermis
Gebruik Keldermanszaal voor openingsreceptie
kermis

27/06/2018
om 16.30 uur

Artikel 9
Het college neemt akte van volgende opdracht van de burgemeester aan de politie:
OPDRACHT
DATUM UITVOERING
OPMERKINGEN
Verhoogd toezicht tijdens kermis
27/06/2018 – 10/07/2018
(vooral rond Crazy dance)
Artikel 10
Het college beslist dat de schepen Katleen Den Roover en Walter Schroons aanwezig zullen zijn
op woensdag 27 juni 2018 om 15.00 uur voor de openingstoespraak (voorhal stadhuis) van de
zomerkermis en rondgang met daarna receptie.
Artikel 11
Het college gaat akkoord dat de openingsreceptie zal plaatsvinden in de Keldermanszaal op
woensdag 27 juni 2018, vanaf 16.30 uur, aansluitend aan de rondgang.
Artikel 12
Het college gaat principieel akkoord om een prikkelarm moment te organiseren op de
zomerkermis op donderdag 28 juni 2018.
Het college beslist dat schepen M. Hendrickx aanwezig zal zijn om 14:00 uur om dit moment in
te huldigen.
Artikel 13
Het college beslist dat schepen Katleen Den Roover aanwezig zal zijn op de prijsuitreiking van
de zomerkermis, voor het stadhuis, op dinsdag 10 juli 2018 om 19.30 uur.
Artikel 14
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van de zomerkermis, die doorgaat van 27 juni 2018 tot en met 10 juli 2018, vast
als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
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Ingevolge de organisatie van de zomerkermis, die doorgaat van 27 juni 2018 tot en met 10 juli
2018, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing van 27 juni 2018 tot en
met 10 juli 2018 behoudens andersluidende.
Artikel 2: Sint-Romboutskerkhof tegenover TSM
Opheffen van het parkeerverbod en het parkeren toelaten voor voertuigen voor personen met
een handicap van 24 juni 2018 tot en met 10 juli 2018. Deze maatregel wordt ter kennis
gebracht door het afdekken van de verkeersborden E1 en plaatsen van de verkeersborden E9a
met onderbord met vermelding van het pictogram “personen met een handicap”.
Opheffen tot toelating parkeren van een taxi en parkeren toelaten voor moto’s van 24 juni
2018 tot en met 10 juli 2018. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het afdekken
van de verkeersborden E9a met onderbord “taxi” en plaatsen van de verkeersborden E9i.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
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.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Buurtfeest Krankemollen 9 juni
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Schorsmolenstraat en Krankevelden de toelating wordt verleend om een buurtfeest te
organiseren op zondag 9 juni 2018 van 10u tot 21u, mits aan volgende 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).
 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.
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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.

Artikel 2
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan de
bewoners van Schorsmolenstraat en Krankevelden voor de organisatie van een rommelmarkt
tijdens hun buurtfeest op 9/6/2018 van 10u tot 18u, mits aan volgende voorwaarden wordt
voldaan:
 de wet op de ambulante handel dient nageleefd te worden;
 particulieren mogen enkel goederen verkopen die hen toebehoren. Deze goederen werden
niet aangekocht, gefabriceerd of geproduceerd om te verkopen;
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van een BBQ op gas, 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.
 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;
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

9/6/2018
van 8u
tot 22u

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van
Schorsmolenstraat
41 tot einde en
Krankenvelden 2
tot einde
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Artikel 5
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het straatfeest Schorsmolenstraat en Krankevelden en dat doorgaat op 9 juni
2018, als volgt vast:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het straatfeest Schorsmolenstraat/Krankevelden, dat doorgaat op
9 juni 2018 in Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing 9 juni 2018,
behoudens andersluidende.
Artikel 2: Schorsmolenstraat
-Het parkeren is verboden tussen de Stadionstraat en de Oude Pleinstraat, op 9 juni 2018 van
08u00 tot 22u00 aan beide zijden van de rijbaan. 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.
-Het verkeer is verboden tussen de Stadionstraat en de Oude Pleinstraat, op 9 juni 2018 van
08u00 tot 22u00, voor alle bestuurders in beide richtingen. Dit wordt ter kennis gebracht door
middel van verbodsborden C3.
Artikel 3: Krankevelden
-Het parkeren is verboden tussen de Oude Antwerpsebaan en de Schorsmolenstraat, op 9 juni
2018 van 08u00 tot 22u00 aan beide zijden van de rijbaan. 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.
-Het verkeer is verboden tussen de Oude Antwerpsebaan en de Schorsmolenstraat, op 9 juni
2018 van 08u00 tot 22u00, voor alle bestuurders in beide richtingen. Dit wordt ter kennis
gebracht door middel van verbodsborden C3.
Artikel 4:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 5:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 6:
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.

AGB MAC. Tarieven voor gebruik van infrastructuur in erfpacht bij AGB MAC.
Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de tarieven (vanaf 01/06/2018) voor gebruik van de
infrastructuur, in erfpacht bij AGB MAC.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring tarieven voor gebruik van de infrastructuur, in erfpacht bij AGB MAC, met
ingang van 1 juni 2018.

Bestuurlijk Beheer. AGB Mechelen Actief in Cultuur. Aanduiding nieuwe
vertegenwoordiger raad van bestuur. Verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
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Aanduiding van de heer Patrick Riguelle, gemeenteraadslid, als nieuwe vertegenwoordiger
in de raad van bestuur van AGB Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC), ter vervanging van
mevrouw Tine Van den Brande.

Bestuurlijk Beheer. Vzw Brouwgebouw Lamot. Aanduiding nieuw lid
algemene vergadering. Verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanduiding van de heer Patrick Riguelle, gemeenteraadslid, als lid van de algemene
vergadering van Brouwgebouw Lamot vzw, ter vervanging van mevrouw Tine Van den
Brande.

Bestuurlijk Beheer. VVV Mechelen vzw. Aanduiding nieuw lid algemene
vergadering. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanduiding van de heer Patrick Riguelle, gemeenteraadslid, als lid van de algemene
vergadering van de VVV Mechelen vzw, ter vervanging van mevrouw Tine Van den Brande.

Bibliotheek. Goedkeuring ondertekening charter #bibvooriedereen.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de ondertekening van het charter #bibvooriedereen goed.

Bibliotheek. Goedkeuring gedichtenwedstrijd 'Gedichten uit de dorpen'.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de gedichtenwedstrijd ‘Gedichten uit de Dorpen’ goed.
Artikel 2
Het college beslist dat de communicatie in dit dossier zal gebeuren door de schepenen Katleen
Den Roover en Björn Siffer.

Toerisme en UiT. Pasar Zwerfautoclub Regio Vlaanderen. Goedkeuring
camperweekend 12-14 april 2019.
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Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het verblijf van 40 motorhomes van Pasar Zwerfautoclub van 12 tot en met
14 april 2019 goed, met dien verstaande dat de vermoedelijk opgestelde circus niet gehinderd
mag worden.
Artikel 2
Het college wijst de parking 2 gelegen tussen de ring en het Provinciaal Sport- en
Recreatiecentrum De Nekker, aan de zijde van de bestaande kampeerautoplaatsen, toe als
staanplaats voor kampeerauto’s van Pasar Zwerfautoclub van 12 tot en met 14 april 2019.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de afdeling Toerisme & UiT in de gebruiksovereenkomst
duidelijk op te nemen dat het terrein volledig proper moet achtergelaten worden. Ten einde dit
af te dwingen dient op voorhand een waarborg gevraagd te worden.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Oscarpelouza 19 mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Racing Mechelen voor de organisatie van Oscarpelouza op de terreinen van Racing Mechelen
op zaterdag 19 mei 2018 van 9u30 tot 01u met aansluitend een afterparty in de chalet van
01u tot 03u, mits aan volgende 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).
 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.
Deze brief zal door het evenementenloket opgesteld worden en dient bedeeld te worden
door de organisator voor 7 mei 2018.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
 Er dient een interne bewakingsdienst van 4 personen voorzien te worden (conform de Wet
van 2 oktober 2017). De volledige identiteitsgegevens van deze 4 personen dienen
uiterlijk tegen 2 mei 2018 overgemaakt te worden aan de politie - dienst openbare orde.
Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min op 19
mei 2018 van 18u tot 01u conform goedgekeurd kader 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.
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Artikel 3
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Arnout Geys 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 gas en elektriciteit (zoals
aangeduid op het inplantingsplan), 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.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Stressfactor TSM 22 mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de organisatie van Stressfactor door TSM op de speelplaats van
TSM op dinsdag 22 mei 2018 van 10u tot 16u 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 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
bewonersbrief zal opgesteld worden door het evenementenloket en dient door de
organisatie bedeeld te worden voor 7 mei 2018.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
 Gezien het evenement onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoeker), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden, ten laatste op 23/4/2018
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Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op 22
mei 2018 van 10u tot 16u conform goedgekeurd kader 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 geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Verkeerssignalisatie

22/5/2018
van 08u
tot 22u

opdracht
Parkeervrij maken van 5
parkeerplaatsen op Jef
Denynplein ter hoogte van
Vlietje

opmerking
Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend
De organisatie dient een
parkeerkaart te voorzien
en achter de voorruit te
laten leggen van de
voertuigen die op deze
plaatsen zullen
parkeren. De kaart dient
tijdig overgemaakt te
worden aan politie,
zodat zij het nodige
kunnen doen.

Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van Stressfactor dat doorgaat op 22 mei 2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van Stressfactor, dat doorgaat op 22 mei 2018, in Mechelen zijn
hierna vermelde bepalingen van toepassing op 22 mei 2018 behoudens andersluidende.
Artikel 2: Jef Deynplein tussen het A.B-straatje en Straatje-zonder-einde
Het parkeren is verboden op 22 mei 2018 tussen 08.00 en 22.00 uur. 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
herhaling van de reglementering aanduiden.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
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.

Preventie en Veiligheid. Goedkeuring programma drugpreventie in
secundaire scholen.
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Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het aanbod drugpreventie voor de secundaire scholen goed.
Artikel 2
Het college beslist dat de communicatie in dit dossier zal gebeuren door de schepenen S.
Deleus en M. Hendrickx.

ICT. Verlengen waarborgperiode centrale opslaginfrastructuur voor de groep
Mechelen.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit de waarborgperiode van de centrale opslaginfrastructuur van de Stad
Mechelen te verlengen met 1 jaar.
Artikel 2
Het college wijst de verlenging van de waarborgperiode van de centrale opslag- en virtuele
serverinfrastructuur toe aan de firma Cipal DV, Cipalstraat 1, 2440 Geel.

Beheer Openbaar Domein. Hydronautstudie opwaarts pompstation
Vrouwvliet.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de werkwijze tot bekomen van de databanken en modellen,
conform de hydronautprocedure, over het ganse gerioleerde grondgebied.
Artikel 2
Het college stelt Aquafin nv aan voor de kwaliteitsborging en continue debietsmeetcampagne
bij de nieuwe hydronautstudie opwaarts pompstation Vrouwvliet (Mechelen-Noord), middels
een dienstverleningsovereenkomst.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan Aquafin om de hydronautstudie zo spoedig mogelijk in de markt
te laten stellen, overeenkomstig de dienstverleningsovereenkomst.

P&P - Publieke Ruimte. Heraanleg Nekkerspoelstraat Fase 2. Kennisname
van het ontwerponderzoek en beslissing met betrekking tot de te nemen
ontwerpkeuzes voor verdere uitwerking tot een definitief voorontwerp.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de presentatie en de bijhorende plannen opgemaakt door Okra
met de verschillende ontwerpopties voor de heraanleg van de Nekkerspoelstraat fase 2.
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Bestuurlijk Beheer. Pontes. Goedkeuring statutenwijziging. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring statutenwijziging van de opdrachthoudende vereniging Pontes geagendeerd
op de buitengewone algemene vergadering van 13 juni 2018.

Bestuurlijk Beheer. Pontes. Algemene vergadering 13 juni 2018.
Goedkeuring agenda en bepalen mandaat volmachtdrager. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 a) Goedkeuring van de agendapunten van de buitengewone en algemene vergadering van
Pontes op woensdag 13 juni 2018 om 18.30 uur in crematorium Stuifduin, Vonderdreef 10
(voor GPS Norbert Neeckxlaan 156) in 3920 Lommel;
 b) Mandaatverlening aan volgende vertegenwoordigers om in te stemmen met de
voorgelegde agendapunten:
- Als volmachtdrager: mevrouw Kerstin Hopf, gemeenteraadslid, Patrijzenstraat 9, 2811
Mechelen-Leest.
- Als plaatsvervangend volmachtdrager: mevrouw Rita Van den Bossche,
gemeenteraadslid, Ontvoeringsplein 10/102, 2800 Mechelen.

Bestuurlijk Beheer. Nv Eigen Woning. Mandaatverlening voor Algemene
Vergadering der Aandeelhouders op maandag 14 mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de uitnodiging van de nv Eigen Woning voor de Algemene
Vergadering der Aandeelhouders die plaatsvindt op maandag 14 mei 2018 om 19.00 uur in de
maatschappelijke zetel, D. Boucherystraat 8 te Mechelen.
Artikel 2
Het college verleent het mandaat aan de volmachtdrager Guido Verlinden of de
plaatsvervangend volmachtdrager Georges Hoeterickx om in te stemmen met de voorgelegde
agendapunten.

Bestuurlijk Beheer. Cvba Woonpunt Mechelen. Mandaatverlening algemene
vergadering 15 mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van:
 de uitnodiging van cvba Woonpunt Mechelen voor de algemene vergadering van dinsdag 15
mei 2018 om 18.00 uur in dienstencentrum Den Abeel, Jozef Verbertstraat 61 te 2800
Mechelen;
 de verontschuldiging van volmachtdrager Bjorn Cuyt om de vergadering bij te wonen.
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Artikel 2
Het college verleent het mandaat aan plaatsvervangend volmachtdrager Bavo Anciaux om in te
stemmen met de voorgelegde agendapunten.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Costa Malina 10 mei 2018. Wijziging
datum.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van de burgemeester om een toelating te geven aan
Costa Malina voor de organisatie van Costa Malina op het Cultuurplein op donderdag 10 mei
2018 van 17u tot 23u, mits aan volgende 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).
 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
 Gezien het evenement doorgaat op privéterrein, dient de organisator zelf in te staan voor
de bewaking van zijn evenement en dient beroep te doen op een erkende bewakingsfirma.
 Max. geluidsnorm is 85 dB(A).
 De sleutel voor het openen van de paaltjes kan bekomen worden bij het
evenementenloket. Hiervoor dient een waarborg van 50 euro betaald te worden.
Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 200,00 euro.
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Laura Cornette 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 volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Uitvoeringsdiensten

10/5/2018

Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen: 10
grote tafels

Wijkonderhoudsteam

10/5/2018

Leveren en ophalen van 5
vuilnisbakken
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