STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 13 juli 2018

Onderwijsondersteuning. Onderwijsoverleg Mechelen. Aktename verslag
stuurgroep O.O.M. basis en secundair onderwijs van 5 juni 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van de vergadering van de Stuurgroep O.O.M. basisen secundair onderwijs van 5 juni 2018.

Belastingen en Inningen. Belasting op inname openbare ruimte. Vaststelling
en uitvoerbaarverklaring kohier - aanslagjaar 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op inname
openbare ruimte – aanslagjaar 2018 - voor een totaal bedrag van € 164.596,61.
Periode januari, februari, maart en tot half april 2018.

Toezicht Financiën. Jongerenwerk Mechelen vzw-evap (J@M vzw). Verwijzen
jaarrekening 2017 voor aktename naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2017 Jongerenwerk Mechelen vzw-evap (J@M vzw-evap).

Toezicht Financiën. Vzw Jeugdzorg Emmaüs. Verwijzen jaarrekening 2017
voor aktename naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2017 van vzw Jeugdzorg Emmaüs.

Toezicht Financiën. Kerkfabrieken. Aktename notulen Kerkraad LieveVrouweparochie van 25 mei 2018.

Publicatie website College van burgemeester en schepenen
13 juli 2018

1

Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkraad van de kerkfabriek LieveVrouweparochie van 25 mei 2018.

Bestuursondersteuning. Informatieveiligheid - Jaarverslag 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het jaarverslag 2017 met betrekking tot informatieveiligheid.

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:
 Jeanne Hellemansstraat 4
Puntopening T 18294
 Kerkstraat 14
Puntopening T 18295
 Kabouterstraat 25
Puntopening T 18296
Artikel 2
Het college geeft toelating aan Telenet, Liersesteenweg 4 2800 Mechelen, voor de uitvoering
van volgende werken:
 Generaal De Wittelaan 12
Klantaansluiting T 18290
 Willendries 11
Klantaansluiting T 18291
 Juniorslaan 63
Klantaansluiting T 18292
 Kapellekensweg 5
Klantaansluiting T 18293
Artikel 3
Het college geeft toelating
van volgende werken:
 Leuvensesteenweg
Aanpassingswerken op
 Leuvensesteenweg
Aanpassingswerken op
 Baron Empainlaan
Aanpassingswerken op
 Posthoornstraat
Aanpassingswerken op

aan Pidpa Vierselsebaan 5 2280 Grobbendonk, voor de uitvoering
het drinkwaternet

Pid 18285

het drinkwaternet

Pid 18286

het drinkwaternet

Pid 18287

het drinkwaternet

Pid 18288
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Artikel 4
Het college geeft toelating aan Telenet Antoon Catriestraat 18 9031 Drongen, voor de
uitvoering van volgende werken:
 Frederik de Merodestraat
plaatsen van ondergrondse kabel T 18289

Politie - interventie verkeer - adviezen. Aanvullend reglement betreffende
Sint-Martinusstraat (tussen Sint-Maartensplein en Gemeentestraat) en
Sint-Maartensplein, voor invoering statuut woonerf. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van een aanvullend reglement met betrekking tot het Sint-Maartensplein en
Sint-Martinusstraat, deel tussen Sint-Maartensplein en Gemeentestraat (kruispunten
inbegrepen), voor de invoering van een woonerf na de heraanleg van de wegenis;
mits bij het bord 'woonerf' een onderbord te plaatsen met aanduiding van toegelaten snelheid
(20 km/u).

Politie - interventie verkeer - adviezen. Aanvullende reglementen met
betrekking tot verkeersreglementering in de Sint-Martinusstraat, SintMaartensplein, Diepestraat en Stationsplein. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van de aanvullende reglementen met betrekking tot de verkeersreglementering
in de volgende straten:
- Sint-Martinusstraat
- Sint-Maartensplein
- Stationsplein
- Diepestraat

Onderwijsondersteuning. Schoolroutekaarten. Akkoord voor de update van
digitale schoolroutekaarten.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord om in te gaan op het aanbod van Route2School om de digitale
schoolroutekaart te beheren en te actualiseren.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de afdeling Projecten en Planning - Team Mobiliteit, Veiligheid
en Preventie en Onderwijsondersteuning om samen met politiezonde Mechelen-Willebroek een
gestructureerd overleg te organiseren voor de update van digitale schoolroutekaart en dit in
functie van een schooljaar op een datum eind augustus, januari en april/mei.
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Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
dienst

datum

opdracht

Financiën

Verschuiven van 724,79 euro van
ramingsnummer: 2018150268 en
budgetsleutel: 2019/6490111/30/0880/01
naar budgetsleutel
2019/6130370/3030/0880/01 en actie
nummer: 2018140502.

Financiën

Een budget van 724,79 euro voorzien in de
meerjarenplanning budgetsleutel
2019/6130370/3030/0880/01 en actie
nummer: 2019140502.

opmerking
In budgetwijziging nr.
2/2018

Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Projecten & Planning Team Mobiliteit

Onmiddellijk

Gestructureerd overleg
organiseren voor de
update van digitale
schoolroutekaart met
dienst Veiligheid en
Preventie, politiezone
Mechelen-Willebroek en
O.O.M. en dit in functie
van een schooljaar: eind
augustus, januari en
april/mei.

Onderwijsondersteuning

Onmiddellijk

De informatie die
verzameld wordt door de
werkgroep ‘veilighe
schoolomgeving’ wordt
door Rik Somers via een
tool van Route2School in
de digitale
schoolroutekaart
ingebracht en opgevolgd.

opmerking
Dit gestructureerd
overleg met als
specifieke agenda ‘het
updaten van de digitale
schoolroutekaart, blijft
gelden tot zolang
applicatie beschikbaar
is.
De bestaande
werkgroep “veilige
schoolomgeving” kan
hiervoor worden
geactiveerd.

Onderwijsondersteuning. Privacy. Goedkeuring procedure aanvraag van
adreslijsten door scholen.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord persoonslijsten uit de bevolkingsregisters aan een school of
scholengemeenschap/-groep op het grondgebied van de stad Mechelen af te leveren wanneer
de aanvraag gemotiveerd is op basis van onderstaande elementen:
 Aanvragen verwijzen naar de collegebeslissing van 13 juli 2018 – agendapunt 18
 Voor aanvragen van persoonsgegevens van 2,5-jarigen
- Algemeen belang
Publicatie website College van burgemeester en schepenen
13 juli 2018

4

Het onderwijs heeft een pedagogische opdracht. Hiertoe hoort o.a. het sensibiliseren
van ouders om hun kleuters zo snel mogelijk (vanaf 2,5 jaar) in te schrijven in een
kleuterschool.
o Dat kleuters snel naar school gaan, is o.a. een goede strategie in de bestrijding van
kinderarmoede en een basis voor een goede start in de lagere school.
o Kleuterparticipatie kan tevens een belangrijk middel zijn om schoolse vertraging
tegen te gaan.
- Doeleinde waarvoor de gegevens worden gevraagd en de noodzaak om daartoe over de
gevraagde gegevens te kunnen beschikken.
o Het is belangrijk dat ouders voldoende geïnformeerd worden over de noodzaak dat
kleuters zo snel mogelijk naar school gaan. Daarom is een zo breed mogelijke
informatiecampagne over het aanbod van kleuterscholen op het grondgebied van de
stad Mechelen waardevol. Tevens is een aan de ouders persoonlijk geadresseerde
brief zeer laagdrempelig en geeft een grote garanties dat elkeen die tot de
doelgroep behoort, namelijk de ouders van de 2,5-jarigen, informatie over het
scholenaanbod ontvangen.
Voor aanvragen van persoonsgegevens van 6-jarigen
- Algemeen belang
o Het onderwijs heeft een pedagogische opdracht. Ouders informeren over de
leerplicht behoort zeker tot deze taak. Dat ouders voldoende op de hoogte zijn dat
de leerplicht in België start op de leeftijd van 6 jaar, dient het algemeen belang.
o Het kiezen van een lagere school, na de kleuterschool, is een belangrijke opdracht
voor de ouders. Alle scholen zijn weliswaar gebonden aan de eindtermen,
ontwikkelingsdoelen en uitgangspunten van de Vlaamse overheid, maar toch
hebben scholen een eigen specifiek pedagogisch project.
- Doeleinde waarvoor de gegevens worden gevraagd en de noodzaak om daartoe over de
gevraagde gegevens te kunnen beschikken.
o Als ouders een ruim overzicht krijgen van het onderwijsaanbod in zijn omgeving
(gemeente of stad), bevordert dit de vrijheid van schoolkeuze.
o Een aan de ouders persoonlijk geadresseerde brief is zeer laagdrempelig en geeft
grote garanties dat elkeen die tot de doelgroep behoort, namelijk de ouders van de
6-jarigen, informatie over het scholenaanbod ontvangen.
Voor aanvragen van persoonsgegevens van 12-jarigen
- Algemeen belang
o Bij het verlaten van de lagere school is de keuze van een secundaire school uiterst
belangrijk. Een goede schoolse oriëntering is een belangrijke schakel om schoolse
vertraging tegen te gaan, wat het algemeen belang dient.
- Doeleinde waarvoor de gegevens worden gevraagd en de noodzaak om daartoe over de
gevraagde gegevens te kunnen beschikken.
o Als ouders een ruim overzicht krijgen van het onderwijsaanbod in zijn omgeving
(gemeente of stad), bevordert dit de vrijheid van schoolkeuze.
o Een aan de ouders persoonlijk geadresseerde brief is zeer laagdrempelig en geeft
grote garanties dat elkeen die tot de doelgroep behoort, namelijk de ouders van de
12-jarigen, informatie over het scholenaanbod ontvangen.
o





Artikel 2
Het college geeft opdracht aan het O.O.M. om de procedure voor het aanvragen van
persoonslijsten uit de bevolkingsregisters door een school of scholengemeenschap/-groep op
het grondgebied van de stad Mechelen aan de directies van het basis- en secundair onderwijs
in Mechelen nog vóór de start van het nieuwe schooljaar te communiceren.

Onderwijsondersteuning. Onderwijsoverleg Mechelen. Goedkeuring
actualisatie statuut O.O.M. basis- en secundair onderwijs en
doorwerverwijzing naar gemeenteraad.
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Besluit:
Artikel 1
Het college gaan akkoord met het advies van de leden van het O.O.M. basis- en secundair
onderwijs om het O.O.M. statuut te actualiseren als volgt:
 Bij de stuurgroep O.O.M. secundair onderwijs het vrij niet-confessioneel onderwijs
toevoegen, waarvoor 1 vertegenwoordiger wordt afgevaardigd.
 Bij de O.O.M. agendacommissie een vertegenwoordiger van het provinciaal onderwijs
Antwerpen toevoegen.
Artikel 2
Het college gaat principieel akkoord met de geactualiseerde statuten van het Onderwijsoverleg
Mechelen.
Artikel 3
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring geactualiseerde statuten Onderwijsoverleg Mechelen (O.O.M.
Leerplichtonderwijs).

Strategie en Ontwikkeling. Goedkeuring toetreding tot Vlaams netwerk ter
bestrijding van racisme en discriminatie (‘European Coalition of Cities
against Racism’ - ECCAR) en verwijzing samenwerkingsovereenkomst
naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst in het kader van het Vlaams netwerk ter
bestrijding van racisme en discriminatie (‘European Coalition of Cities against Racism’ ECCAR).

Strategie en Ontwikkeling. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst
tussen stad Mechelen en het Agentschap Integratie & Inburgering
(AII) in het kader van het lokale diversiteitsbeleid voor de periode 1
januari 2018 tot 31 december 2018. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Mechelen en het Agentschap
Integratie & Inburgering in het kader van het lokale diversiteitsbeleid voor de periode 1
januari 2018 tot en met 31 december 2018, inclusief de bijlage voor het werkjaar 2018.

Jeugd. Goedkeuring speelstraten augustus 2018.
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Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord dat in augustus 2018 in volgende straten een speelstraat wordt
georganiseerd:
Rateaulaan

Muizen

Vanaf het begin
van de straat tot
huisnummer 22.

Zennebeemden

Mechelen Zuid

Volledige straat

Dijkstraat

Mechelen Zuid

Vanaf de
kruising met de
Sint-JanBergmansstraat
tot de kruising
met de
Belgradestraat

Vrijewoonstplein

Tervuursesteenweg

Volledige straat

Heisegemstraat

Mechelen Zuid

Volledige straat

Kanonstraat

Mechelen Noord

Volledige straat

Kruiskensstraat

Nekkerspoel

Volledige straat

Van Hoeystraat

Centrum

Willem Geetsstraat

Centrum

Net na de
ondergrondse
parking van het
zorghotel
Volledige straat

Van woensdag
15 augustus
tot en met
vrijdag 31
augustus
Van woensdag
1 augustus tot
en met
dinsdag 14
augustus
Donderdag 2
augustus,
dinsdag 7
augustus,
donderdag 9
augustus,
dinsdag 28
augustus en
donderdag 30
augustus
Van maandag
6 augustus tot
en met zondag
12 augustus
en van
zaterdag 25
augustus tot
en met vrijdag
31 augustus
Van woensdag
1 augustus tot
en met
dinsdag 14
augustus
Op 26
augustus 2018
Van woensdag
1 augustus tot
en met
zaterdag 11
augustus
Van vrijdag 17
augustus tot
en met vrijdag
31 augustus
Op woensdag
15 augustus

Van 13
uur tot
20 uur
Van 13
uur tot
20 uur
Van 14
uur tot
17u30

Van 13
uur tot
20 uur

Van
08u30
tot
20u00
Van 13
uur tot
18 uur
Van 13
uur tot
20 uur
Van 13
uur tot
20 uur
Van 13
uur tot
20 uur

Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
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DIENST

DATUM

OPDRACHT

Team verkeerssignalisatie

Op 15 augustus
2018 van 13 uur
tot 20 uur

Het verkeersbord F19 M4 op de hoek Willem
Geetsstraat/Vaartdijk dient afgedekt te worden en
ter vervanging dient het verkeersbord C1 M2
geplaatst te worden.
Het verkeersbord C1 M2 op de hoek Willem
Herreynstraat/ Vaartdijk dient afgedekt te worden
en ter vervanging dient het verkeersbord F19 M4
geplaatst te worden.
Het verkeersbord F19 M4 op de hoek Willem
Geetsstraat/Vaartdijk terug zichtbaar maken en het
verkeersbord C1 M2 terug verwijderen.
Het verkeersbod C1 M2 op de hoek Willem
Herreynstraat/Vaartdijk terug zichtbaar te maken
en het verkeersbod F19 M4 terug verwijderen.

Jeugd. Goedkeuring organisatie SNeL-project 2018 en samenwerking met
vzw De Notenkraker.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de organisatie van het project ‘Spelend Nederlands Leren’ (SNeL) voor
jongeren van 20 augustus tot en met 31 augustus 2018 in samenwerking met vzw De
Notenkraker goed.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Raming/budgetcode

bedrag

omschrijving

leverancier

687/6130370

4.000 euro

Uitwerking en uitvoering SNeLProject

Vzw De
Notenkraker

1058/6130290

500 euro
Voorschot

Bijkomende kleine kosten ihkv
SNeL-Project

Diverse

2340/6130370

1.000 euro

Uitwerking en uitvoering SNeLProject

Vzw De
Notenkraker

Artikel 3
Het college neemt akte van besluit van de stadssecretaris, na gunstig advies van de financieel
beheerder, om de dienst Jeugd een voorschot toe te kennen van € 500 voor kleine onkosten in
het kader van de organisatie SneL-project. De voorschotten dienen behandeld te worden
volgens de voorschriften van dienstnota nummer 003/2011.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan dienst verzekeringen om de activiteit te laten verzekeren door
de stad, zoals dat gebeurt bij Zapactiviteiten van de dienst jeugd.
Artikel 5
Het college duidt de schepenen G. Geypen en M. Hendrickx aan voor het bijwonen van de
eindactiviteit en het toonmoment in Villa32 onder de noemer ‘SneL-Festival’ op
vrijdagnamiddag 31 augustus 2018, vanaf 15.00 uur.
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Mondiaal Beleid. Principiële goedkeuring organisatie mondiale kerstmarkt op
zondag 16 december 2018 en geven van opdrachten.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht principiële goedkeuring aan de organisatie van een mondiale en duurzame
kerstmarkt op zondag 16 december 2018 tijdens het Warmste Weekend van Mechelen Houdt
Je Warm.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
mmMechelen Feest

Najaar
2018

Mee opnemen van de mondiale en
duurzame kerstmarkt in de
communicatie van Mechelen Houdt
Je Warm

Congres- en
erfgoedcentrum
Lamot

Zondag 16
december
2018

Ter beschikking stellen van
Mechelen Centraal van Lamot voor
de Mondiale Kerstmarkt tijdens
Mechelen Houdt je Warm.

Praktische afspraken
worden met de
consulent Mondiaal
Beleid gemaakt.

Mondiaal Beleid. Akkoord deelname campagneweek duurzame gemeente van
VVSG van 18 tot 25 september 2018 en geven van opdrachten.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat principieel akkoord met de deelname van de stad Mechelen aan de
campagneweek ‘De Duurzame Gemeente’ georganiseerd door VVSG, van 18 tot 25 september
2018.
Artikel 2
Het college gaat akkoord met de lijst lokale helden die door de dienst Mondiaal Beleid zullen
worden uitgenodigd om de campagne uit te dragen in Mechelen.
Artikel 3
Het college zal suggesties van duurzame helden doorgeven aan de afdeling Strategie &
Ontwikkeling tegen 18 juli 2018.
Artikel 4
Het college vaardigt het voltallig college af om aanwezig te zijn bij het hijsen van de SDG-vlag
(Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen) voor het stadhuis op dinsdag 18 september 2018 op
een nog te bepalen uur.
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Team
transport en
evenementen

Maandag 17
september
2018

Ophangen SDG vlag voor het
stadhuis

Marketing &
Communicatie

Augustusseptember

- Grafisch filmpje ontwikkelen
op basis van foto’s en beelden
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De vlag wordt aangeleverd
door de consulent
Mondiaal Beleid
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2018

die van de duurzame helden
worden gemaakt.
- De campagne breed bekend
maken in Mechelen via de
gekende kanalen.
- Het filmpje inzetten op sociale
media.

Mondiaal Beleid. Kennisname subsidie Trade for Development Centre (TDC)
week van de Fairtrade voor het jaar 2018. Opname extra inkomsten in
budgetwijziging nr. 2/2018 en kennisname niet winnen FairTrade City
Award.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de subsidie van het Trade For Development Centre (TDC) voor
het evenement M-Fair 2018 in de week van de Fair Trade.
Artikel 2
Het college besluit om deze extra inkomsten en corresponderende uitgaven van 4.000 euro op
te nemen in budgetwijziging nr. 2/2018 op een door de financiële dienst nieuw aan te maken
ontvangstenraming.
Artikel 3
Het college neemt akte van het niet winnen van de eerste FairTrade City Award.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Afdeling financiën

datum

opdracht
Extra inkomsten en corresponderende uitgaven van
4.000 euro op te nemen in budgetwijziging nr. 2/2018 op
een nieuw aan te maken ontvangstenraming en nadien
via een IKA toevoegen aan de budgetsleutel
2018/6130370/30/0160/01, ramingsnummer
2018140248, actienummer 2018140221.

P&P - Mobiliteit. Fietsbeleid. Offertes fietstellers en gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de technische en budgettaire consequenties om een fietsteller te
plaatsen in de Hoogstraat.
Artikel 2
Het college besluit om geen fietsteller in de Hoogstraat te plaatsen maar wel een fietsteller te
plaatsen die het fietsverkeer stad-inwaarts telt in de Brusselsepoortstraat.
Artikel 3
Het college gunt de plaatsing van een fietsteller met glasvezellus in de Brusselsepoortstraat
aan Signco NV.
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Marketing en Communicatie. Aktename verslag algemene
bewonersvergadering (ABV) Nekkerspoel van 17 mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van de algemene bewonersvergadering Nekkerspoel
van 17 mei 2018.

Marketing en Communicatie. Aktename verslag algemene
bewonersvergadering (ABV) Heffen van 28 mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van de algemene bewonersvergadering Heffen van 28
mei 2018.

Sociale Tewerkstelling. Lokale diensteneconomie: Goedkeuring
impactanalyse, lokale diensten(economie - DAEB) en
opdrachtverklaring stad Mechelen.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de impactanalyse voor de dienstverlening dorphoppers en occasionele
kinderopvang (verbonden aan het project 38 Volt) goed.
Artikel 2
Het college beslist op basis van de impactanalyse dat de dienstverlening dorphoppers en
occasionele kinderopvang (verbonden aan het project 38 Volt) voldoet aan de voorwaarden
voor lokale diensten(economie – DAEB).
Artikel 3
Het college keurt de opdrachtverklaring voor de dienstverlening dorphoppers en occasionele
kinderopvang (verbonden aan het project 38 Volt) aan stad Mechelen goed.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Straatfeest Rode Molenstraat 8
september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Rode Molenstraat de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op
08/09/2018 van 16u tot 24u, 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.
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.
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 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
08/09/2018
van 14u tot
24u

opdracht
Verkeersvrij
maken van Rode
Molenstraat van
nr. 22 tot 32

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 de ‘zomerbbq Rode Molenstraat’ die doorgaat op 8 september 2018, vast als
volgt:
Publicatie website College van burgemeester en schepenen
13 juli 2018

12

Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de ‘zomerbbq Rode Molenstraat’ die doorgaat op 8 september
2018 in Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 8 september 2018,
behoudens andersluidende.
Artikel 2: Rode Molenstraat
-Het parkeren is verboden tussen huisnummer 22 en huisnummer 32 op 8 september 2018,
tussen 14u00 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 reglementering aanduiden,
van het type Xd, die de herhaling van de reglementering aanduiden.
-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen in de Rode Molenstraat
tussen huisnummer 22 en huisnummer 32, op 8 september 2018 tussen 14u00 en 24u00. Dit
wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
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. Buren bbq Sint-Katelijnestraat 28
juli 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Sint-Katelijnestraat en Stadsheimelijkheid de toelating wordt verleend om een straatfeest
te organiseren op zaterdag 28/07/2018 van 09u 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.
 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.
Publicatie website College van burgemeester en schepenen
13 juli 2018

13




Het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden.
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 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

28/07/2018

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van
Stadsheimelijkheid

Van 09u tot
23u

opmerking


Er wordt een administratiekost
van 25 euro aangerekend
(verkeersmateriaal + vervoer is
gratis voor straatfeesten).

Artikel4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van een BuurtBBQ in de Stadsheimelijkheid, die doorgaat op 28 juli 2018, vast als
volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van een BuurtBBQ in de Stadsheimelijkheid, die doorgaat op 28 juli
2018, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 28 juli 2018 behoudens
andersluidende.
Artikel 2: Stadsheimelijkheid
-Het parkeren is verboden tussen het kruispunt met de Sint-Katelijnestraat en het einde van
de straat, op 28 juli 2018 tussen 09u00 en 23u00, 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 voor alle bestuurders in beide richtingen op 28 juli 2018 tussen
09u00 en 23u00. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
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.
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mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Straatfeest Harnasstraat 4
augustus 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Harnasstraat de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op 04/08/2018
van 10u tot 24u, 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.
 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.
 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 de Harnasstraat voor de organisatie van een rommelmarkt tijdens hun
straatfeest op 04/08/2018 van 09u tot 24u, 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 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.
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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 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

04/08/2018
09u tot
05/08/2018
12u

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van Harnasstraat

opmerking


Er wordt een administratiekost
van 25 euro aangerekend
(verkeersmateriaal + vervoer is
gratis voor straatfeesten).

Artikel 5
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het straatfeest in de Harnasstraat dat doorgaat op 4 augustus 2018, vast als
volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het straatfeest in de Harnasstraat, dat doorgaat op 4 augustus
2018 in Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 4 augustus 2018 en 5
augustus 2018, behoudens andersluidende.
Artikel 2: HARNASSTRAAT
-Het parkeren is verboden tussen het kruispunt met de Holmlei en het kruispunt met de
Kurassiersstraat op 4 augustus 2018, vanaf 09u tot en met 5 augustus 2018 om 12u, 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 voor alle bestuurders in beide richtingen, op 4 augustus 2018 vanaf
09u tot en met 5 augustus 2018 om 12u. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van
verbodsborden C3.
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 STOR 19 augustus 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Stenenmolenstraat en Oratorenstraat de toelating wordt verleend om een straatfeest te
organiseren op 19/08/2018 van 13u tot 22u, 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.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
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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.
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 geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

19/08/2018

Verkeersvrij maken
van
Stenenmolenstraat
tussen nr. 160 en
162

opmerking


Er wordt een administratiekost
van 25 euro aangerekend
(verkeersmateriaal + vervoer is
gratis voor straatfeesten).

Artikel 3
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het buurtfeest STOR (Stenenmolenstraat) dat doorgaat op 19 augustus 2018,
vast als volgt :
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het buurtfeest STOR (Stenenmolenstraat) dat doorgaat op 19
augustus 2018, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 19 augustus
2018 behoudens andersluidende.
Artikel 2: Stenenmolenstraat
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen, tussen de huisnummers 160
en 162 op 19 augustus 2018 tussen 13u00 en 22u00. Dit wordt ter kennis gebracht door
middel van verbodsborden C3.
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.
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Cultuurontwikkeling. Culturele Projecten voorjaar 2018. Betoelaging.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het advies van de Stuurgroep Cultuurbeleid in verband met de
aanvragen die in het voorjaar 2018 werden ingediend in het kader van het toelagereglement
voor Culturele Projecten
Artikel 2
Het college gaat akkoord met de volgende toelagebedragen, te verrekenen op het budget voor
Culturele Projecten, raming 2018140573, budgetsleutel 2018/6490120/70/0709/01:
Advies
Projecten
2.000 euro
KALI – Lucky Leo
2.000 euro
Koorconcert ‘muziek a/d Dijle’ - CantusAmici
/
Beyond a Foreigner’s Dream – Helion Creek
2.500 euro

In Utero

/

Osiris Summer Academy

2.500 euro

De Straten Praten – vzw Wotan

/

Sterren tellen – Zoë Joy Roelant

/
Dansen aan de Dijle – Encuentro vzw
TOTAAL

9.000 euro

Preventie en Veiligheid. Sociale Preventie. Programma en organisatie
jaarlijkse KiVa Kick-Off op woensdag 19 september 2018.

Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de organisatie van KiVa Kick-Off op woensdag 19 september 2018 volgens
voorgelegd programma goed.
Artikel 2
Het college geeft toestemming aan de muzikanten om tijdelijk en uitzonderlijk te parkeren op
het binnenplein van het stadhuis + hun nummerplaat tijdelijk te erkennen (afrijden na 11u).
Artikel 3
Het college geeft toestemming voor het gebruik van de openbare toiletten (stadhuis).
Artikel 4
Het college geeft toestemming voor het organiseren van een recordpoging en stelt hiervoor
extra middelen ter beschikking.
Artikel 5
Het college vaardigt de schepenen Stefaan Deleus en Marc Hendrickx af voor de verwelkoming
samen met de kinderburgemeester om 9u30 op het podium op de Grote Markt.
Artikel 6
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Het college neemt akte van de opdracht van de burgemeester aan de politie om voldoende
personeel in te zetten voor de beveiliging en begeleiding van de groepen met kinderen.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST
Uitvoeringsdiensten

DATUM
18/9/18

OPDRACHT

OPMERKING

Plaatsen groot podium met
volledige overkapping
Plaatsen PA tent 3x3
Plaatsen 2 tenten 3x3

EHBO en verdwaaltent

2 tafels + 4 banken

Leveren in het kleine tentje

Werfkast voorzien podium
Nutsvoorzieningen voor EHBO
50 nadars (100 meter) leveren
op de Veemarkt

Voor de fietsenstalling

100 nadars (200 meter) leveren
op de Grote Markt

o.a. voor verkeer
Merodestraat en St.Katelijnestraat

8 nadars (16 meter) leveren
aan de Korenmarkt
5 nadars (10 meter) leveren
aan de Vijfhoek
3 vario’s op de Grote Markt
Aansluiting watertappunt
voorzien

Aansluiting waterbar Pidpa

8 vuilbakken

Leveren op binnenkoer

Borstelen Grote Markt met
veegmachine

Verwijderen eventuele
glasscherven
Dienst openbare orde van de
politie stuurt het team
verkeerssignalisatie aan

Verkeerssignalisatie

19/09/18

Verkeerssignalisatie voorzien
volgens de aanbevelingen van
de politie.

Gemeenschapswachten

19/9/18

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

Begin
sept.

Bedeling verwittiging brieven
handelaars

19/9/18

Keldermanszaal + koffie
artiesten, vrijwilligers en Rode
Kruis
Toiletten Keldermanszaal;
noodoplossing bij lange rijen
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Indien gewenst, in overleg
met dienst economie

Zoals telefonisch
afgesproken: onder toezicht
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aan het openbaar toilet.

(risico vandalisme)

Toezicht openbaar toilet
Finaciën

Vooraf

175€ (receptiekosten) ter
beschikking stellen van team
activering (catering)
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