STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – publicatie website
Vergadering van 23 maart 2018

Interne Dienst Preventie en Bescherming. Kennisname. Jaarverslag 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het jaarverslag 2017 van de dienst Interne Preventie en
Bescherming op het Werk.
Artikel 2
Het college verwijst het jaarverslag 2017 naar de overlegcomités.

Belastingen en Inningen. Belasting op verstrekken van logies. Vaststelling
en uitvoerbaarverklaring kohier - 2017 - 4de kwartaal.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
verstrekken van logies – aanslagjaar 2017 – 4de kwartaal - voor een totaal bedrag van
€ 146.528,00.

Belastingen en Inningen. Belasting op sportwedstrijden 2017. Vaststelling
en uitvoerbaarverklaring kohier wedstrijden november en december
2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier voor de
sportwedstrijden, aanslagjaar 2017 – november - december (periode 01/11 – 31/12) voor een
totaal bedrag van € 23.476,50.

Belastingen en Inningen. Belasting op filmvoorstellingen. Vaststelling en
uitvoerbaarverklaring kohier - 2017 - 4de kwartaal.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
filmvoorstellingen, aanslagjaar 2017 – 4de kwartaal (periode oktober – december) voor een
totaal bedrag van € 41.328,60.
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Belastingen en Inningen. Belasting dossierkosten 2018. Vaststelling en
uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier voor
dossierkosten bij bouw- en verkavelingsaanvragen – aanslagjaar 2018 voor een totaal bedrag
van € 9.000,00.

Toezicht Financiën. Kerkfabriek Emmaüs. Aktename notulen kerkraad 9
februari 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkraad van de kerkfabriek Emmaüs van
9 februari 2018.

Toezicht Financiën. Kerkfabrieken. Aktename notulen Kerkraad LieveVrouweparochie van 23 februari 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkraad van de kerkfabriek LieveVrouweparochie van 23 februari 2018.

Mondiaal Beleid. Aktename verslag Algemene Vergadering Mondiale Raad 6
februari 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de Algemene Vergadering van de Mondiale Raad
van 6 februari 2018.

Economie. Handelsadviesraad - Kennisname verslag februari 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de Handelsadviesraad van 21 februari 2018.

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:
 Antwerpsestwg273
Puntopening T 18105
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Baron Empainlaan58
Puntopening T 18106
Expoelstraat33
Puntopening T 18107
Prosper De Troyerstraat37
Puntopening T 18108
Gentsestwg70
Puntopening T 18110

Artikel 2
Het college geeft toelating aan Eandis, Elektriciteitstraat 70 te 2800 Mechelen voor het
uitvoeren van:
 Liersesteenweg
OV jaaractieplan E 18098
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Telenet, Liersesteenweg 4 2800 Mechelen, voor de uitvoering
van volgende werken:
 Kouterdreef19
klantaansluiting T 18109
Artikel 4
Het college geeft toelating aan Pidpa Vierselsebaan 5 2280 Grobbendonk, voor de uitvoering
van volgende werken:
 Oude St Gommarusstraat
Aanpassingswerken op het drinkwaternet Pidpa 18099
 Geerdegemstraat
Aanpassingswerken op het drinkwaternet Pidpa 18100
 Stuivenbergbaan
Aanpassingswerken op het drinkwaternet Pidpa 18101
 Ernest Wijnantsstraat
Aanpassingswerken op het drinkwaternet Pidpa 18102
 Hanswijkvaart (parking)
Aanpassingswerken op het drinkwaternet Pidpa 18103
Artikel 5
Het college geeft toelating aan Proximus Lange Nieuwstraat 106 2000 Antwerpen, voor de
uitvoering van volgende werken
 Paardenstraatje
plaatsing telecomleiding Prox 18130

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Muntstraat - Huidevettersstraat - Meysbrug.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Muntstraat, Huidevettersstraat
en Meysbrug en die herstellingswerken van de verharding van de rijbaan tot doel hebben.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
Werkuren:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u;
 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u);
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen.
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Maximale belasting werfverkeer:
Voor de transporten van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter is een afzonderlijke
aanvraag nodig bij de dienst signalisatie.
Aan- of afvoer van afvalstoffen en bouwmaterialen:
De transporten van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter zijn buiten de schoolvakanties in
de binnenstad niet toegelaten op:
 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 07.45 en 08.45 u en tussen 15.30 en
17.00 u;
 woensdag tussen 07.45 en 08.45 u, tussen 11.45 en 12.45 u en tussen 15.30 en 17.00 u.
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit:
 Fase 1: omleiding via Augustijnenstraat > ’t Vlietje > Rik Woutersstraat >
Huidevettersstraat > Blaasbalgstraat
 Fase 2: omleiding via Augustijnenstraat > ’t Vlietje
Blaasbalgstraat en Leermarkt dubbelrichting.
Artikel 4
Het college neemt er kennis van dat de signalisatieplannen door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct zijn verklaard en keurt deze goed.
Artikel 5
Het college besluit de werf, Muntstraat, Huidevettersstraat en Meysbrug, in de periode van
03/04/2018 tot 15/04/2018 toe te staan op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator;
 de bewoners/handelaars/parking Inno van de Muntstraat, Meysbrug, Huidevettersstraat,
Leermarkt, Blaasbalgstraat, Rik Woutersstraat en ‘t Vlietje ten laatste 5 en ten vroegste 10
kalenderdagen voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het
ontwerp bewonersbrief dient voorgelegd aan de communicatiecel wegenwerken;
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt aan dienst infrastructuur;
 voor de toegang tot het autoluwe gebied alle werfvoertuigen van hemzelf en eventuele
onderaannemers doorgeeft aan INDIGO met het oog op vermelding op de whitelist. Indien
er in het autoluwe gebied ook moet geparkeerd worden buiten de werfzone moet voor die
voertuigen afzonderlijk nog een doorgangsbewijs aangevraagd worden bij het team
signalisatie. Het doorgangsbewijs dient duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het
voertuig gelegd te worden om politiecontrole mogelijk te maken.
Artikel 6
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden;
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.
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Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken N15 duivenwering aanbrengen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren op de N15 (onder spoorwegbrug) en
die het plaatsen van duivenwering tot doel hebben.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
Werkuren:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u;
 zaterdagen: enkel indien nodig;
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen.
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 op zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
Voorwaarden bij (sloop)werken:
 De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak/werken dat de verspreiding van bouwstof tot
een minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief
afgevoerd, waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere
afvalstoffen.
 De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit:
In fase 1 omleiding voor voetgangers en fietsers via het Douaneplein.
Artikel 4
Het college neemt er kennis van dat het signalisatieplan door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct is verklaard en keurt dit goed.
Artikel 5
Het college besluit de werf, N15, in de periode van 09/04/2018 tot 14/04/2018 toe te staan
op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator;
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt aan dienst infrastructuur.
Artikel 6
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden;
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum
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Communicatiecel
Wegenwerken

Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Nekkerspoelstraat - duivenwering aanbrengen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Nekkerspoelstraat (onder
spoorwegbrug) en die het plaatsen van duivenwering tot doel hebben.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
Werkuren:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 20.00 u - stopzetting uiterlijk om 06.00 u;
 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 20.00 u - stopzetting uiterlijk om 06.00 u);
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen.
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 op zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
Voorwaarden bij (sloop)werken:
 De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak/werken dat de verspreiding van bouwstof tot
een minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief
afgevoerd, waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere
afvalstoffen.
 De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit:
 Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via N15 > rond punt > Putsesteenweg >
Nekkerspoelstraat.
 Voetgangers en fietsers kunnen via Sint-Rumoldusstraat > Ontvoeringsplein >
Nekkerspoelstraat.
Artikel 4
Het college neemt er kennis van dat het signalisatieplan door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct is verklaard en keurt dit goed,
mits aanpassing van het signalisatieplan conform de beslissingen/voorzieningen inzake de
schikkingen voor de fietsers en voetgangers.
Artikel 5
Het college besluit de werf, in Nekkerspoelstraat, in de periode van 16/04/2018 tot
21/04/2018 toe te staan op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator;
 de bewoners van de Nekkerspoelstraat ten laatste 10 en ten vroegste 15 kalenderdagen
voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het ontwerp
bewonersbrief dient voorgelegd aan de communicatiecel wegenwerken;
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt aan dienst infrastructuur.
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Artikel 6
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden;
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Verspreiding via de geëigende kanalen.

Communicatiecel
Wegenwerken

Interne Dienstverlening en Protocol. V-Dag. Programma van de herdenking
op dinsdag 8 mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met het programma voor de herdenking van V-dag op dinsdag 8 mei
2018:
 13.15u: samenkomst aan de autocars van De Lijn (laad- en loszone Grote Markt kant Post)
met oud-strijders en genodigden.
 13.30u: samenkomst scholen aan Van Benedenlaan en vertrek bussen van Grote Markt
naar Van Benedenlaan.
 13.40u: aankomst bussen aan het Monument van de Politieke Gevangenen op Van
Benedenlaan.
 13.45u: aanvang plechtigheid met tromgeroffel en Te Velde – bloemenhulde door de stad –
Last Post – bloemenhulde oud-strijders en gelijkgestelden, vaderlandslievende
verenigingen, scholen – verkorte volksliederen.
 14u: verplaatsing met de autocars, voorafgegaan door de optocht, naar het Monument der
Gesneuvelden op Sint-Romboutskerkhof. Korte plechtigheid.
 14.30u: Optocht naar de Grote Markt.
 14.45u: aanvang van de plechtigheid op de Grote Markt (voor stadhuis) met tromgeroffel –
Last Post – uitvoering van de nationale hymnen van Groot-Brittannië, U.S.A., Russische
Federatie, Frankrijk, Vlaanderen en België, gevolgd door het begroeten van de oudstrijders.
 15.15u: aanvang van de receptie in de Keldermanszaal.
Artikel 2
Het college duidt burgemeester Bart Somers, de schepenen Marc Hendrickx, Greet Geypen,
Marina De Bie, Björn Siffer, Stefaan Deleus en Koen Anciaux en Christiaan Backx (voorzitter
GR) aan als afgevaardigden om deel te nemen aan de plechtigheid en bloemenhulde.
Artikel 3
Het college gaat akkoord om de optocht af te gelasten, indien onvoldoende leerlingen van de
scholen aanwezig kunnen zijn, en dat de verplaatsing naar de monumenten der gesneuvelden
in voorkomend geval, met de bus gebeurt.
Artikel 4
Het college besluit toelating te verlenen om de binnenkoer van het stadhuis te gebruiken
tijdens de duur van de plechtigheid en receptie voor een 10-tal voertuigen. Deze toelating
geldt enkel voor de wagens met vaandels en de mensen die weinig mobiel zijn.
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum
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Uitvoeringsdiensten

8 mei 2018
voor 12u

plaatsen 5 protocollaire
vlaggenmasten aan
monument Politieke
Gevangenen Van Benedenlaan
en aan het monument van de
Oud-Strijders en de
bijhorende vlaggen van
Provincie, Europa, België,
Vlaamse Leeuw en Mechelen
plaatsen 6 vlaggenmasten
met touwen en bijhorende
vlaggen voor het stadhuis
(USA, Groot-Brittannië,
Frankrijk, Russische
Federatie, Vlaamse Leeuw en
België)

Indien mogelijk de
definitieve masten
plaatsen (zie
bevlaggingsplan
collegebesluit van 23
juni 2017)

De vlaggen te
bevestigen en een test
uit te voeren.
Vlaggen te leveren door
de dienst Interne
dienstverlening en
Protocol

opkuisen ruimte rond
Monument Politieke
Gevangenen Van
Benedenlaan, SintRomboutskerkhof en Grote
Markt en omgeving voorkant
Stadhuis
voorzien van 40 stoelen op de
van Benedenlaan
voorzien van 40 stoelen op de
Grote Markt

Interne
Dienstverlening
en protocol

8 mei 2018
voor
13.30u

stilleggen van de fonteinen
aan het monument van de
Politiek gevangenen Van
Benedenlaan

Ongeveer 1
week na de
plechtigheid

opkuisen van bloemstukken
en ruimte rond monumenten
Van Benedenlaan en SintRomboutskerkhof

8 mei 2018

tijdens de plechtigheid aan
het stadhuis de inkompoort
gesloten houden, tijdig de
voorhal te openen, de
inkompoort na de plechtigheid
openen voor de leerlingen

De dienst Interne
dienstverlening en
protocol plaatst de
stoelen.
Na de plechtigheid
mogen de fonteinen
terug opgezet worden.

Tijdens de receptie flesjes
fruitsap, cola en water
voorzien voor leerlingen van
de deelnemende scholen
Dienst Preventie en
Veiligheid

Marketing &
Communicatie

8 mei 2018
om 14.30u

voorzien van 2
gemeenschapswachten die
tijdens de ceremonie aan het
stadhuis doorgang verbieden
om door de plechtigheid te
lopen
bekendmaking van de
plechtigheid via de
gebruikelijke kanalen
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Artikel 6
Het college neemt kennis van volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
opdracht

datum

opmerking

Politiebegeleiding voorzien
voor de autocars en
verkeer verbieden op de
rijstrook waar de harmonie
plaatsneemt op Van
Benedenlaan alsook tijdens
de plechtigheid aan het
stadhuis en doorgang
verbieden voor verkeer en
voetgangers voor het
stadhuis
Begeleiden van de route
voor de verplaatsing in
stoet van de Van
Benedenlaan naar het SintRomboutskerkhof en naar
stadhuis

8 mei 2018

2 autocars De Lijn vanaf de Grote Markt

In overleg met de dienst Interne
dienstverlening en protocol

Artikel 7
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
ramingsnummer

bedrag

omschrijving

leverancier

2018141727

442 €

huur autobussen Oud-Strijders

De Lijn

2018141714

250 €

bloemstukken

Nog te bepalen

Bevolking. Kieszaken. Verkiezingen 2018 - Budgettering hoofdbureau
Mechelen en aktename aanduiding voorzitter gemeentelijk
hoofdbureau en provinciehoofdbureau.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de mededeling van 19 maart 2018 van de heer Paul Buelens,
vrederechter van het kanton Mechelen, waarbij hij mevrouw Astrid Volckaerts,
plaatsvervangend vrederechter, heeft aangewezen als voorzitter van het gemeentelijk
hoofdbureau en provinciehoofdbureau.
Artikel 2
Het college neemt kennis van en hecht goedkeuring aan de kostenraming van 10.000 euro
voor de vergoeding van het vredegerecht voor de verkiezingen 2018.
Artikel 3
Het college neemt kennis van en hecht goedkeuring aan de kostenraming van 200 euro van de
rechtbank voor het drankverbruik van de cafetaria voor de verkiezingen 2018.
Artikel 4
Het college neemt kennis van het gebruik van een printer van ICT voor de verkiezingen 2018.
Artikel 5
Het college neemt kennis van de aanwerving van een interimkracht voor de verkiezingen 2018.
Deze kosten worden betaald met budget van de werkingsmiddelen van de personeelsdienst.
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Artikel 6
Het college besluit de kosten van vredegerecht en rechtbank onmiddellijk te betalen na
ontvangst van de facturen na geleverde prestaties.
Artikel 7
Het college meldt zijn beslissing per aangetekende brief aan de mevrouw Astrid Volckaerts
(plaatsvervangend vrederechter), voorzitter van het hoofdbureau.

Bevolking. Kieszaken. Verkiezing 2018 - Testapparatuur voor de Mechelse
burgers.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van en is akkoord met het ter beschikking stellen van demo stempc’s
aan de Mechelse burgers op verschillende locaties.

Toezicht Financiën. Stedelijke Cultuurraad. Goedkeuring rekening 2017 en
uitbetaling werkingstoelage 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de rekening van de Cultuurraad voor het dienstjaar 2017 goed en besluit om
de werkingstoelage 2018 van 2.500,00 euro betaalbaar te stellen aan de Stedelijke
Cultuurraad.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Nr. raming
2018142036

Budgetsleutel
2018/6490190/70/0709/01

Begunstigde
Cultuurraad

bedrag
2.500,00

Sport. Sportevenementen. Goedkeuring organisatie + praktische afspraken
1.000km Kom op tegen Kanker 2018 van donderdag 10 mei tot en met
zondag 13 mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de beslissing van de burgemeester waarbij aan Kom op tegen
Kanker toelating wordt verleend voor de organisatie van “de 1.000 km van Kom op tegen
Kanker” van donderdag 10 mei tot en met zondag 13 mei 2018.
Artikel 2
Het college beslist dat de stad zal optreden als sponsor en geeft in ruil gratis logistieke
ondersteuning. Op alle communicatiemateriaal dient de Stad Mechelen te worden vermeld als
sponsor van “de 1.000 km van Kom op tegen Kanker”.
Artikel 3
Het college geeft toelating voor het gebruik van de Grote Markt van woensdag 9 mei 2018
(vanaf 8u) tot en met maandag 14 mei 2018 (tot 14u), zonder onderbreking. De
marktkramers die tijdens de zaterdagse markt op de Grote Markt staan, zullen dat weekend
worden verplaatst.
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Artikel 4
De verantwoordelijkheid van “de 1.000 km van Kom op tegen Kanker” berust volledig bij de
organisatie en kan niet worden verhaald op de stad Mechelen.
Artikel 5
De Dienst Sport staat in voor de algemene coördinatie en opvolging van het evenement vanuit
de stad en maakt hiervoor de nodige afspraken met de betrokken stadsdiensten.
Artikel 6
Het college verleent toelating voor het gebruik van de binnenkoer van het stadhuis voor:
 het plaatsen van een bewaakte fietsenstalling van woensdagavond 9 mei 2018 na 18u
t.e.m. zondagavond 13 mei 2018. Deze dient geplaatst te worden zodat er geen hinder is
voor andere gebruikers van het stadhuis.
Het gebruik van de binnenkoer mag geen hinder vormen voor andere activiteiten, en op
zondagavond dienen alle materialen verwijderd te worden. De organisatie dient contact op te
nemen met de huisbewaarder i.v.m. het ontlenen van de sleutel.
Artikel 7
Het college verleent toelating voor het gebruik van de
 voorhal van het stadhuis van woensdagavond 9 mei 2018 na 18u t.e.m. zondagavond 13
mei 2018, met uitzondering van zaterdag 12 mei 2018;
 Gotische zaal van 10 mei 2018 t.e.m. zondagavond 13 mei 2018, als crisiscentrum;
 ruimte achter de kantelen aan de gevel van het stadhuis voor het plaatsen van een
Panoramic photobooth van 10 mei 2018 t.e.m. zondag 13 mei 2018.
Artikel 8
Het college verleent toelating voor het gebruik van de Keldermanszaal van het stadhuis van
woensdag 9 mei 2018 (vanaf 8u) t.e.m. maandagmiddag 14 mei 2018 (tot 14u) als
coördinatiecentrum.
Artikel 9
Volgende voorschriften dienen te worden nageleefd:
 Algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 26 januari 2005.
 Voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten,
goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2
februari 2005.
 Algemene voorwaarden en voorschriften met betrekking tot het opstellen van een
barbecue, kooktoestellen en frituren op de openbare weg of openbaar domein,
goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2
februari 2005.
 Algemene voorschriften met betrekking tot muziekuitzendingen, goedgekeurd door het
college van burgemeester en schepenen in vergadering van 26 januari 2005.
 Naleven van de algemene voorwaarden en voorschriften voor het opstellen van tenten.
 Er dient steeds overal een vrije berijdbare breedte van 4 meter voor handen te zijn.
 Er mogen geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.
Artikel 10
Het college verleent toelating om tijdelijke wegwijzers en signalisatiemateriaal te plaatsen op
de gemeentewegen op voorwaarde dat ze:
 een bewegwijzering tot doel hebben;
 in aantal beperkt blijven tot een minimum.
Ze mogen geplaatst worden vanaf 9 mei 2018 en dienen terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 15 mei 2018.
De wegwijzers mogen geenszins:
 de vorm van publiciteit aannemen;
 de afmetingen van 0.5 meter x 0.2 meter te boven gaan;
 vastgemaakt worden aan verkeerstekens, -lichten, aan hun steunen of verlichtingspalen.
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Voor het aanbrengen van tijdelijke wegwijzers langs de gewestwegen dient u toelating te
vragen aan de wegbeheerder, zijnde het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling
Wegen Antwerpen, district en regie 112 Ruisbroek, Rijksweg 26 te 2870 Puurs.
Artikel 11
Het college verleent toelating voor:
 (muzikale) animatie op de Grote Markt van donderdag 10 mei 2018 t.e.m. zondag 13 mei
2018 van 6.00u tot 10u en van 16u tot 22u. De begin- en einduren dienen gerespecteerd
te worden;
 het samplen van een gratis drankje voor de deelnemers bij aankomst gedurende het
evenement;
 het uitbaten van een drank- en cateringstand op de Grote Markt tijdens het slotevenement;
 het plaatsen van publicitair materiaal op de Grote Markt tijdens het evenement;
 het plaatsen van de nodige logistieke materialen (tenten, podium, mobiele radio-unit,
aankomstboog, foodtruck, videoscherm, captatiewagen) op de Grote Markt tijdens het
evenement;
 het plaatsen van vlaggenmasten, parallel aan de rijbaan (kant stadhuis);
 het plaatsen van mobiele toiletten in de Hallestraat voor gebruik tijdens het evenement.
Artikel 12
Er mogen geen verankeringen in de wegbedekking voorzien worden waardoor schade kan
worden toegebracht.
Artikel 13
De organisatie dient tijdig (minimaal 3 weken vooraf) de betrokken handelaars, horeca en
bewoners op de hoogte te stellen over eventuele afsluitingen, hinder of ongemak die zouden
plaatsvinden tijdens de voorbereiding en het evenement zelf.
Artikel 14
De organisatie dient naast de volledige en sportieve organisatie en communicatie in te staan
voor:
 de toegangscontrole van de gebruikte lokalen van het stadhuis;
 het plaatsen van signalisatiemateriaal.
Artikel 15
De organisatie dient tijdig bij de dienst verkeersignalisatie doorgangsbewijzen aan te vragen,
alsook bij Indigo de aanvraag in te indienen voor het rijden door autoluw gebied.
Artikel 16
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van Kom Op Tegen Kanker, die doorgaat van 10 tot 13 mei 2018, vast als volgt:
Ingevolge de organisatie van Kom Op Tegen Kanker, die doorgaat van 10 tot 13 mei 2018, in
Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing van 25 tot 28 mei 2017 behoudens
andersluidende.

Grote Markt en Bruul tussen Botermarkt en Grote Markt:
- Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen van 10 tot 13 mei
2018, telkens tussen 15.00 uur en einde sportmanifestatie. Deze maatregel wordt ter
kennis gebracht door de verkeersborden C3.

F. De Merodestraat tussen Varkensstraat en Grote Markt:
- Opheffen van het éénrichtingsverkeer door het afdekken van de verkeersborden C1 en
F19 en aanbrengen door de verkeersborden A39 van 10 tot 13 mei 2018, telkens tussen
15.00 uur en einde sportmanifestatie.

Bruul tussen Botermarkt en Korte Schipstraat:
- Opheffen van het éénrichtingsverkeer door het afdekken van de verkeersborden C1 en
F19 en aanbrengen door de verkeersborden A39 van 10 tot 13 mei 2018, telkens tussen
15.00 uur en einde sportmanifestatie
 In de Bruul met het kruispunt Korte Schipstraat wordt de verplichting opgelegd om de door
de pijl aangeduide richting (rechts) te volgen richting Korte Schipstraat en aangeduid door
het verkeersbord D1b en dit van 10 tot 13 mei 2018, telkens tussen 15.00 uur en einde
sportmanifestatie.
Eindnotulen College van burgemeester en schepenen
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Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
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 Mechelen.
Artikel 17
Het college staat volgende verhogingen op de geluidsnorm toe conform goedgekeurd kader
college dd. 24.02.2017:
 tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min op 10, 11, en 12 mei 2018 van 16u tot 22u en op 13 mei
van 15u tot 22u op de Grote Markt,
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 18
Het college geeft toelating voor het gebruik van de grindparking (niet exclusief) als
parkeerplaats voor de deelnemers/sympatisanten van de 1000 km op 10,11 12 en 13 mei
2018. De organisatie voorziet in parkeerwachters en duidelijke bewegwijzering en zal in alle
communicatie deze parking vermelden als ‘hoofdparkeerplaats’.
Artikel 19
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Bestuurlijk beheer

9 mei (na 18u)
t.e.m. 13 mei
2018

Gebruik binnenkoer als
bewaakte fietsenstalling

Gratis ter beschikking
stellen.

Bestuurlijk beheer

9 mei (na 8u)
t.e.m. 14 mei
(14u) 2018
9 mei 2018 (na
18u) t.e.m. 13
mei 2018, met
uitzondering van
zaterdag 12 mei
2018.

Gebruik Keldermanszaal als
coördinatiecentrum

Gratis ter beschikking
stellen.

Gebruik voorhal stadhuis

Gratis ter beschikking
stellen. De voorhal
dient volledig vrij te
zijn op 14 mei.

Bestuurlijk beheer

10 mei 2018
t.e.m. 13 mei
2018

Gebruik Gothische zaal als
crisiscentrum

Gratis ter beschikking
stellen

Uitvoeringsdiensten

9 mei 2018

Het voorzien van de nodige
elektriciteits- en
wateraansluitingen op de
Grote Markt

Gratis ter beschikking
stellen.
De juiste locatie van
de werfkasten dient
minstens 1 week voor
het event aan de
uitvoeringsdiensten
overgemaakt te
worden.

Bestuurlijk beheer
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Uitvoeringsdiensten

9 mei 2018

Verwijderen van paaltjes en
bloembakken op de Grote
Markt. + bloembakken thv
van de parking op Steenweg

Opbouw start om 8u
op de Grote Markt

Uitvoeringsdiensten

9 mei 2018

Leveren aan de Grote Markt
van:
 300 nadars
 30 afvalbakken
 35 herashekken en
betonblokken
 2 vario’s ((2m x1m)
 30 tafels
 50 stoelen

Gratis ter beschikking
stellen.

Uitvoeringsdiensten

9 mei 2018

Leveren van een grote
afvalcontainer op de
binnenkoer

Uitvoeringsdiensten

14 mei 2018

Opkuis Grote Markt

Locatie op binnenkoer
wordt afgesproken
met dienst Bestuurlijk
beheer
Gratis ter beschikking
stellen.Alle afval dient
door de organistaie
gecentraliseerd te
worden zodat de
Grote Markt
borstelschoon
achterblijft

Uitvoeringsdiensten

9 mei t.e.m. 14
mei 2018

Leveren en plaatsen van een
werfkast aan sporthal Iham

Uitvoeringsdiensten

10 mei t.e.m 13
mei 2018

Ophalen van afval en
leegmaken afvalbakken
gedurende het evenement

Plaats en uur wordt
nog afgesproken met
organisatie

Team
Verkeerssignalisatie

Afleveren
doorgangsbewijzen

Gegevens worden nog
doorgegeven.
Het team
verkeersignalisatie
levert enkel nog
doorgangsbewijzen
e.d. af maar plaatst
zelf geen
parkeerverbodsborden
meer. Deze opdracht
wordt dan ook
doorgegeven aan de
externe aannemer

Politie

Overleg met organisatie
organiseren ivm
verkeersregeling

Team
Verkeerssignalisatie

10 mei t.e.m. 13
mei 2018 (vanaf
15u t.e.m. 22u)

Korte Bruul verkeersvrij
maken

Team
Verkeerssignalisatie

10 mei t.e.m. 13
mei 2018 (vanaf
15u t.e.m. 22u)
10 mei t.e.m. 13
mei 2018 (van
17.30 tot
19.30u)

Fr. De Merodestraat
verkeersvrij maken vanaf
Standonckstraat

Politie
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Vrijhouden van een
parkeerstrook in de
Befferstraat (kant stadhuis)
en plateau van de Veemarkt

De organisatie
voorziet een
parkeerwachter zodat
alles in goede banen
wordt geleid.
14

waar de volgwagens en
motards bij de aankomst
van de pelotons in lijn
kunnen stationeren
Politie

10 mei t.e.m 13
mei 2018

Verkeersregeling op
voornaamste kruispunten

Politie

10 mei t.e.m 13
mei 2018

Tijdelijk uitschakelen van de
ANPR t.h.v. Schepenhuis op
de Ijzerenleen bij het
vertrek gedurende 4 dagen
in op Steenweg bij aankomst

Politie

Extra toezicht tijdens de
opbouw en afbraak
evenement

De organisatie
bakent, voor de
veiligheid, de Grote
Markt met
verkeerslint de
werfzone af, met
behoud van een
doorgang voor de
voetgangers en
fietsers

Politie

9 mei t.e.m. 13
mei 2018 (vanaf
16u t.e.m. 22u

De Lijn in kennis stellen van
de gewijzigde
verkeerssituatie gedurende
het evenement

AGB SAM

10 mei t.e.m 13
mei 2018

Gebruik douches +
kleedkamers sporthal
Paardenstraatje

Uren worden nog
afgesproken met
organisatie.

AGB SAM

9 mei t.e.m 13
mei 2018

Gebruik parkeerplaatsen
voor plaatsing mobilhomes

De organisatie dient,
vanwege het grote
aantal mobilhomes,
hierrond duidelijke
afspraken te maken
Alle info wordt later
nog bezorgd door de
organisatie – Marcom
stelt een
communciatieplan op

Marketing &
Communicatie

Gebruik van alle
stadskanalen om publiciteit
te maken voor dit
evenement (digitale zuil,
Nieuwe Maan, Streekkrant,
borden invalswegen,
spandoek aan installatie
stadhuis)

Marketing &
Communicatie

Het gebruik van de
publiwand thv het stadhuis
in aanloop naa het event.

mmMechelen Feest

Opmaken bewonersbrief

Economie

De marktkramers van
Ijzerenleen, Schoenmarkt en
Steenweg in kennis stellen
dat de marktkramen ten
laatste om 6.30u moeten
opgesteld staan
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organisatie weten
vanaf welke datum dit
mogelijk is.
De organisatie levert
zelf een spandoek op
maat om te gebruiken
De brief dient ten
laatste op 27/4/2018
bedeeld te zijn
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Sport. Kampioenenhulde 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan de organisatie van de sportkampioenenhulde 2018 op
woensdag 18 april 2018, in de stadsschouwburg, voor de kampioenen 2017.
Artikel 2
Het college neemt akte van de lijst van de Mechelse sportkampioenen in de verschillende
categorieën die zullen gehuldigd worden.
Het college neemt kennis van het feit dat er geen G-sporters worden gelauwerd (er werden
geen G-sporters genomineerd door de sportclubs) en geeft opdracht aan de sportdienst om de
sportraad te verzoeken 3 G-sporters voor te dragen om eveneens te huldigen. De sportdienst
kan hier zelf namen suggereren aan de sportraad.
Artikel 3
Het college duidt de schepenen Walter Schroons en Marc Hendrickx aan als afgevaardigden
voor de prijsuitreiking in de stadsschouwburg, op woensdag 18 april 2018 vanaf 20.00 uur.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
budgetsleutel

bedrag

omschrijving

leverancier

2018/6130370/70/0740/02

2.500 €

Aankoop trofeeën

Van Bouwel,
Antwerpsesteenweg 12,
3730 Hoevenen

Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Uitvoeringsdiensten

18 april
2018 en 19
april 2018

Afhalen en terugbrengen van
8 planten (groot en klein) in
Tuinbouwschool

Dienst financiënverzekeringen

18 april
2018

Verzekeren vrijwilligers

Uur levering wordt later
afgesproken.
Wordt betaald door
sportraad
Lijst medewerkers zal
tijdig bezorgd worden
(afsprakennota wordt
ingevuld).

Artikel 6
AGB MAC zal voor het ter beschikking stellen van de stadschouwburg werken met een
derdebetalersregeling.
Artikel 7
Het college neemt er akte van dat de persuitnodiging zal verlopen via het kabinet van schepen
Schroons.
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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

Angelo Gym

Thaibox

2

Athletico Hombeek

Zaalvoetbal

Dossier in orde

3

Badminterroristen vzw

Badminton

Dossier in orde

4

BBC Telstar

Basketbal

Dossier in orde

5

BC De Nekker

Badminton

Dossier in orde

6

BC Matamoscas

Badminton

Dossier in orde

7

BC Toeternitoe

Badminton

Dossier in orde

8

BD Opslag vzw

Badminton

Dossier in orde

9

Bocca Junior Academie

Veldvoetbal

Dossier in orde

10

Bonoblok Muizen

Volleybal

Dossier in orde

11

Boxing Team Mechelen

Engels boksen

Dossier in orde

12

Bridgeclub Elckerlyc vzw

Bridge

Dossier in orde

13

Busta Move

Dansen

Dossier in orde

14

Cold Play Mechelen vzw

Ijshockey

Dossier in orde

15

Dance crew R.U. Famous

Dansen

Dossier in orde

16

Dansrijk vzw

Ballet, Dansen

Dossier in orde

17

Dansschool K!dans vzw

Dansen

Dossier in orde

18

De Maneschermer

Schermen

Dossier in orde

19

De Seniores

Volleybal

Dossier in orde

20

De Slijkvissers Walem

Hengelen

Dossier in orde

21

De Walemse stoempers

Wielrennen (weg, piste)

Dossier in orde

22

Double Yellow

Squash

Dossier in orde

23

Duikclub Aphrodite

Duiken

Dossier in orde

24

FC Blanco

Zaalvoetbal, Veldvoetbal, Minivoetbal

Dossier in orde

25

FC Boterwaag United

Veldvoetbal

Dossier in orde

Eindnotulen College van burgemeester en schepenen
23 maart 2018

Motivering
Dossier in orde

17

26

FC Hassania

Zaalvoetbal

Dossier in orde

27

FC STUIVEN

Zaalvoetbal

Dossier in orde

28

FC Walem

Veldvoetbal

Dossier in orde

29

FC Ziblateur

Zaalvoetbal

Dossier in orde

30

Fratelli Team Mechelen

Skeeleren

Dossier in orde

31

Freespect

Frisbee

Dossier in orde

32

Futsal Team Mechelen

Zaalvoetbal

Dossier in orde

33

Gay Volley Mechelen

Volleybal

Dossier in orde

34

GymFlex vzw

Gymnastiek, Dansen

Dossier in orde

35

Heffenheim

Zaalvoetbal

Dossier in orde

36

HLFC

Veldvoetbal

Dossier in orde

37

Hoje BC Hombeek

Basketbal

Dossier in orde

38

Iron team Mechelen

Triathlon

Dossier in orde

39

JC Sandokan

Judo

Dossier in orde

40

KFC Muizen

Veldvoetbal

Dossier in orde

41

KKT Moedig en vrij

Gymnastiek

Dossier in orde

42

KMTHC - sectie hockey

Hockey

Dossier in orde

43

KMTHC - sectie Tennis

Tennis

Dossier in orde

44

Kon Racing club Mechelen

Veldvoetbal

Dossier in orde

45

Koninklijke Cano Club
Mechelen

Kajak

Dossier in orde

46

Koninklijke judo karate Academie
Bushido-Kwai

Judo, Karaté

Dossier in orde

47

Koninklijke Kring Der
Mechelse Turners

Dansen, Gymnastiek

Dossier in orde

48

Koninklijke Maatschappij De
Parkvissers vzw

Hengelen

Dossier in orde

49

Koninklijke Pitzemburg-Basket
Basketbal
Club Mechelen

Dossier in orde

50

Koninklijke Schaakclub

Schaken

Dossier in orde

51

Koninklijke Sporting Club
Mechelen
Koninklijke Tafeltennisclub
Salamander Mechelen

Veldvoetbal

Dossier in orde

Tafeltennis

Dossier in orde

52
53

Krachtbal Mechelen

Krachtbal

Dossier in orde

54

KT Moed en Kracht vzw

Gymnastiek

Dossier in orde

55

Kung Fu Wushu School Long
Hu Men Mechelen

Kung Fu

Dossier in orde
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56

Kunstschaats Academie
Hivernia Mechelen

Figuurschaatsen

Dossier in orde

57

KWB Coloma Mechelen

Volleybal

Dossier in orde

58

KWB Hombeek volleybalclub

Volleybal

Dossier in orde

59

KWB Leest volley

Volleybal

Dossier in orde

60

KWB Libertus Volley

Volleybal

Dossier in orde

61

KWB voetbal Hombeek

Veldvoetbal

Dossier in orde

62

Leest United

Veldvoetbal

Dossier in orde

63

Mavoc Mechelen

Volleybal

Dossier in orde

64

Mechelen Eagles Cricket Club

Cricket

Dossier in orde

65

Mechelse Budo Sporten vzw

Ju-jitsu

Dossier in orde

66

Mechelse Budosporten,
afdeling aikido

Aikido

Dossier in orde

67

Mechelse Waterski Klub

Waterskiën (figuur, schans, slalom)

Dossier in orde

68

Mushashugyo vzw

Aikido, Tai chi

Dossier in orde

69

Neo HockeyClub vzw

Hockey

Dossier in orde

70

Neptunus WVM

Duiken

Dossier in orde

71

OKRA - trefpunt Leest

Wandelen, Petanque, Wielrennen,
Zwemmen

Dossier in orde

Dansen, Gymnastiek, Wandelen

Dossier in orde

72

OKRA - trefpunt Sint Pieter

73

Oude Tisseltbaan

Zaalvoetbal

Dossier in orde

74

Pelican school

Windsurfen, Zeilen, Kitesurfen

Dossier in orde

75

Pitzemburg Volleybalclub
Mechelen

Volleybal

Dossier in orde

76

Pluimrecreatie Mechelen

Badminton

Dossier in orde

77

Politie SchuttersKring
Mechelen vzw

Schieten

Dossier in orde

78

Racing Swimming Club
Mechelen

Synchroon zwemmen, Zwemmen,
Waterpolo

Dossier in orde

79

Raja Mechelen

Zaalvoetbal

Dossier in orde

80

Regionale
Atletiek
Atletiekverenigingen Mechelen

Dossier in orde

81

Rom Skippers Mechelen

Ropeskipping

Dossier in orde

82

Ronin Mechelen

Karaté

Dossier in orde

83

Royal Gym Mechelen

Thaibox

Dossier in orde

84

Rugby Mechelen

Rugby

Dossier in orde
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85

Salaam Mechelen vzw

86

Sea King VZW

Duiken

Dossier in orde

87

Shotokan Karateclub
Mechelen

Karaté

Dossier in orde

88

SK Heffen

Veldvoetbal

Dossier in orde

89

SK Rapid Leest

Veldvoetbal

Dossier in orde

90

SP&O Mechelen

Triathlon

Dossier in orde

91

Sporting Focus

Zaalvoetbal

Dossier in orde

92

't Konifair a/d Dijle

Volleybal

Dossier in orde

93

TC Key Point

Tennis

Dossier in orde

94

Team Ambiance

Zaalvoetbal

Dossier in orde

95

Team Pourri

Veldvoetbal

Dossier in orde

96

Tklucht

Zaalvoetbal

Dossier in orde

97

TTC Blue Rackets vzw

Tafeltennis

Dossier in orde

98

TTC Walem

Tafeltennis

Dossier in orde

99

TTK Liberpas

Tafeltennis

Dossier in orde

100

TTK Real

Tafeltennis

Dossier in orde

101

Uechi-Ryu Karate-Do Belgium
vzw

Karaté (stijl,wedstrijd non-contact )

Dossier in orde

102

Vertical dance & fitness

Paaldans, Dansen, Fitness, , Aerobic
gymnastics

Dossier in orde

103

VEVOC vzw

Zaalvoetbal, Veldrijden

Dossier in orde

104

VK Albatros

Veldvoetbal

Dossier in orde

105

VK Dupont

Volleybal

Dossier in orde

106

VK Jamaswapi

Veldvoetbal

Dossier in orde

107

VK Schonenberg

Veldvoetbal

Dossier in orde

108

Vriendenhof Walem

Basketbal

Dossier in orde

109

Vrijbroek Hockey Club
Mechelen

Hockey

Dossier in orde

110

Wandelclub De Slak Leest
VZW

Wandelen

Dossier in orde

111

wandelclub Opsinjoorke

Wandelen

Dossier in orde

112

Windsurfclub Alleman

Windsurfen

Dossier in orde

113

WPWC Leest

Wielrennen, Mountainbike

Dossier in orde

114

WTC Tilt vzw

Wielrennen

Dossier in orde

Zaalvoetbal
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115

WVD-Mechelen vzw

Windsurfen, Zeilen

Dossier in orde

116

Youngstars 07

Zaalvoetbal

Dossier in orde

117

YR KV Mechelen

Veldvoetbal

Dossier in orde

118

Zennester Hombeek vzw

Veldvoetbal

Dossier in orde

119

ZVC Beton

Zaalvoetbal

Dossier in orde

120

ZVC Goldgetters

Zaalvoetbal

Dossier in orde

121

ZVC Hattrick

Zaalvoetbal

Dossier in orde

122

ZVK Delirium

Zaalvoetbal

Dossier in orde

123 ZVK Jong&Oud

Zaalvoetbal

Dossier in orde

124 ZVK Leest

Zaalvoetbal

Dossier in orde

125 ZVK Rust Roest

Minivoetbal

Dossier in orde

126 ZVK The Skulls

Zaalvoetbal

Dossier in orde

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Internationale yogadag 20 en 21
juni 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Yoga & Co vzw voor de organisatie van yogalessen ikv Internationale Yogadag in de Kruidtuin
op 20 en 21 juni 2018, telkens van 19u tot 21u, 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.
 De Kruidtuin sluit deze periode normaal om 21u. Afspraak maken met concierge om
sluiting eventueel half uurtje later te doen.
Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement parken en tuinen bij
evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 0 euro.
Het huishoudelijk reglement voor gebruik van parken en tuinen bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college geeft een toelating om bewegwijzering op te hangen in de Bruul, Zandpoortvest en
Onze-Lieve-Vrouwstraat, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 18/6/2018 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 23/6/2018.
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De wegwijzers mogen geenszins:
- de vorm van publiciteit aannemen;
- groter zijn dan: 0,5 meter x 0,2 meter;
- vastgemaakt worden aan verkeerstekens, -lichten, of verlichtingspalen.
Voor het aanbrengen van tijdelijke wegwijzers langs de gewestwegen moet toelating
worden gevraagd aan de wegbeheerder, zijnde de Vlaamse Overheid - Agentschap
Infrastructuur - Wegen en Verkeer Antwerpen - Rijksweg 26 - 2870 Puurs

Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum

opdracht
Ter beschikking stellen van
elektriciteit

opmerking
Organisator dient tijdig
contact op te nemen
met Patrick Maes om af
te spraken waar en
hoeveel vermogen zij
nodig hebben.

Overheidsopdrachten. Opvolgtool voor de afdeling Omgeving. Gunning van
bestek 2017-OO-Bouw-262.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van nazicht van de offertes van 20 februari 2018,
opgesteld door het Departement Stedelijke Ontwikkeling.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
Het college gunt de opdracht “Opvolgtool voor Dienst Omgeving voor Stad Mechelen” aan de
economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijskwaliteitsverhouding), zijnde Kiewiet Consultancy bvba, Kromvendreef 54 te 2900 Schoten.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan informatieveiligheid om een verwerkersovereenkomst conform
de Algemene verordening Gegevensbescherming (GDPR) voor te leggen aan de leverancier.

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Mechelen Klimaatneutraal. See2Do!.
Goedkeuring van de opmaak van een gemeentelijk reglement voor de
warmteluchtfoto.
Besluit:
Artikel 1.
Het college gaat akkoord om de thermografische luchtfoto van het stedelijk grondgebied te
publiceren op een publiek toegankelijke website waarbij een inwoner op basis van het ingeven
van adresgegevens het thermografisch beeld van het dak van een woning kan raadplegen.
Artikel 2
Het college gaat akkoord dat het resultaat van de opmaak van de thermografische luchtfoto
van de gemeente en de publicatie ervan op een website enkel wordt gebruikt door de
gemeente ter promotie en sensibilisering van inwoners voor energiebesparing en CO2reductie.
Eindnotulen College van burgemeester en schepenen
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Artikel 3
Het college gaat akkoord met de online publicatie van de privacy-clausule die inwoners de
mogelijkheid geeft hun huis onzichtbaar te maken vanaf 2 april 2018.

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Mechelen klimaatneutraal. Stand van
zaken dossier "relighting ABK en conservatorium" voor bijkomend
budget See2Do!, klimaatfondsmiddelen OVSG en klimaatsubsidie
provincie Antwerpen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte dat de subsidieaanvragen in het kader van See2Do! en de
klimaatfondsmiddelen van het ‘Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de
Vlaamse Gemeenschap’ (OVSG) niet weerhouden zijn.
Artikel 2
Het college neemt akte van de goedkeuring van de subsidieaanvraag in het kader van de
oproep voor klimaatvriendelijke projecten van de provincie Antwerpen.
Artikel 3
Het college machtigt de stadssecretaris Erik Laga en schepen Marina De Bie om het
rapporteringsdossier voor de provincie Antwerpen namens de stad te ondertekenen.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Dienst
Gebouwenbeheer

Nvt

Uitvoering van de “relighting” van de stadsgebouwen
volgens het principe licht-als-een-dienst.

Dienst Duurzame
Ontwikkeling en
Energie

Nvt

Uitvoering van de samenaankoop relighting voor
inwoners en verzorgen van de communicatie rond
het project.

Dienst Financiën

Budgetwijziging
nr. 1/2018

Aanmaken van de budgetlijnen voor het project
“leenlicht”

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Samenaankoop groene energie voor
inwoners Provincie Antwerpen. Beslissing tot deelname in 2018 en
geven van opdrachten.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit om deel te nemen aan het provinciaal initiatief voor de samenaankoop van
groene energie voor inwoners uit de provincie Antwerpen in 2018 via:
 Communicatie van dit initiatief
 Loketfunctie organiseren in het Huis van de Mechelaar.
Artikel 2
Het college besluit gebruik te maken van het aanbod vanuit de provincie om een inschrijfsessie
(loketdienst- VM: 9-11u) op 11 september 2018 te organiseren rond het provinciaal initiatief
voor de samenaankoop van groene energie.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht
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Marketing en
communicatie

Aug/sept 2017

Mee zorgen voor bekendheid van
dit provinciaal initiatief.

Milieu en
landbouw

5 en 6 november
2018 (VM: 9-12u)

Uitlenen van 1 personeelslid om
de loketdienstverlening
(definitieve acceptatie) te
organiseren.

Winkel-

Vastleggen van loketrechterzijde voor 3 data’s: 11
september en 5 en 6 november
2018

management

Winkelmanagement

10 september
2018 en 5 en 6
november 2018

Programmatie van een knop
‘samenaankoop groene stroom’
op de digitale zuil naast de
knoppen ‘ik heb (geen) afspraak’

Milieu en Landbouw. Duivenbestrijding: kennisname methode R12 en kiezen
voor methode inloopkooien.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de methode waarbij het product R12 wordt gebruikt om aan
geboortebeperking te doen bij stadsduiven.
Artikel 2
Het college beslist de duivenpopulatie in Mechelen onder controle te blijven houden door
middel van de inzet van inloopkooien.

P&P - Mobiliteit. Subsidieaanvraag elektrische taxi A&B-limo.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit op basis van het subsidiereglement “Elektrische Mobiliteit”, goedgekeurd
door de gemeenteraad in de vergadering van 19 december 2017, om een tussenkomst van
4.000 euro voor de aanschaf van een elektrisch voertuig toe te kennen aan Artist and Business
Limousine Service onder de voorwaarden gesteld in het subsidiereglement.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Ramingsnummer
Budgetcodesleutel Begunstigde
Bedrag
2017002425

2017/6130295/50
/0600/02

Artist and Business Limousine
Service

4.000

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Paasbrunch Gebroeders
Romboutsstraat 15 april 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Gebroeders Romboutsstraat de toelating wordt verleend om een Paasbrunch te organiseren
op zondag 15 april 2018 van 11u30 tot 21u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
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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 van Papenhofstraat, Hazeldockstraat en
Gebroeders Romboutsstraat 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.
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.
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

datum

opdracht

opmerking

Team Verkeerssignalisatie

15/4/2018
van 08u
tot 21u

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van Gebroeders
Romboutsstraat



Onderhoud
Openbaar Domein

15/4/2018

Verwijderen van
paaltjes
Papenhofdreef

Indien fase 3 van de wegenwerken
niet ingaat op maandag 9 april.

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 een paasbrunch door de bewoners van de Gebroeders Romboutsstraat die
doorgaat op 15 april 2018, van 08u00 tot 21u00, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van een paasbrunch door de bewoners van de Gebroeders
Romboutsstraat, die doorgaat op 15 april 2018, van 08u00 tot 21u00, in Mechelen zijn hierna
vermelde bepalingen van toepassing op 15 april 2018, behoudens andersluidende.
Artikel 2: GEBROEDERS ROMBOUTSSTRAAT
-Het parkeren is verboden tussen het kruispunt met Grote Nieuwendijkstraat en het kruispunt
met de Hazeldonkstraat op 15 april 2018, van 08u00 tot 21u00, 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 het kruispunt met Grote Nieuwendijkstraat en het kruispunt
met de Hazeldonkstraat, voor alle bestuurders in beide richtingen op 15 april 2018, van 08u00
tot 21u00. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
Artikel 3:

Eindnotulen College van burgemeester en schepenen
23 maart 2018

25

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. Decamerone aan de Dijle 4 en 5 mei
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de organisatie van buurtcomité Rondom ‘t Veer om vertellingen te
organiseren op 4 en 5 mei 2018, telkens van 19u30 tot 24u in de tuinen van de Dobbelhuizen,
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 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

4/5/2018
van 18u
tot
5/5/2018
24u

Parkeervrij maken
van 2
parkeerplaatsen ter
hoogte van
Dobbelhuizen 1

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 Decamerone aan de Dijle dat doorgaat op 4 en 5 mei 2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van Decamerone aan de Dijle dat doorgaat op 4 en 5 mei 2018, in
Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 4 en 5 mei 2018 behoudens
andersluidende.
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Artikel 2: Dobbelhuizen ter hoogte van huisnummer 1 – 2 parkeerplaatsen:
Het parkeren is verboden van 4 mei 2018 – 18.00 uur tot 5 mei 2018 – 24.00 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.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Buurtrommelmarkt wijk
Tervuursesteenweg 26 mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan Marina Vermeylen
en Josee Broers de toelating wordt verleend om een buurtrommelmarkt te organiseren op 26
mei 2018 van 07u tot 18u, 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.
 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;
 De Beukstraat dient steeds vrij te blijven voor het verkeer van Tervuursesteenweg richting
Eenheidstraat en Lorkstraat (en vise versa ). Enkel de schuine ‘zijarmen’ aan het pleintje,
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(enerzijds richting Reinheidsstraat en anderzijds richting Poedermolenstraat) en het
openbaar domein onder de bomen mogen door de standhouders ingenomen worden.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

Van 25
mei
2018
18u tot
26 mei
2018
18u

Parkeervrij maken
van
Vorsenborgstraat,
Poedermolenstraat,
Reinheidstraat,
Beukstraat +
pleintje

26 mei
2018
van 07u
tot 18u

Verkeersvrij maken
van
Vorsenborgstraat,
Poedermolenstraat,
Reinheidstraat,
Beukstraat +
pleintje

opmerking




Er wordt een administratiekost
van 25 euro aangerekend
(verkeersmateriaal + vervoer is
gratis voor straatfeesten).
De organisator dient het
verkeersmateriaal (enkel de
nadars met doorrijverbod, NIET
het parkeerverbod) bij aanvang
van de rommelmarkt zelf te
plaatsen en na afloop ervan
opnieuw te verwijderen

Artikel 3
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van de buurtrommelmarkt wijk Tervuursesteenweg die doorgaat op 26 mei 2018,
vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de buurtrommelmarkt wijk Tervuursesteenweg die doorgaat op
26 mei 2018, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing van 25 mei 2018 tot
26 mei 2018, behoudens andersluidende.
Artikel 2: BEUKSTRAAT
Het parkeren is verboden tussen de huisnummers 25 en 17 en tussen de huisnummers 18 en
28, van 25 mei 2018 om 18u00 tot 26 mei 2018 om 18u00, 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 op de zij-armen van de Beukstraat (enerzijds richting Reinheidstraat
en anderzijds richting Poedermolenstraat) voor alle bestuurders in beide richtingen op 26 mei
2018 tussen 07u00 en 18u00. De maatregel wordt ter kennis gebracht door verkeersborden
C3.
Artikel 3: REINHEIDSTRAAT
Het parkeren is verboden tussen de Beukstraat en het Vrije Woonstplein, van 25 mei 2018 om
18u00 tot 26 mei 2018 om 18u00, 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 26 mei 2018 tussen
07u00 en 18u00. De maatregel wordt ter kennis gebracht door verkeersborden C3.
Artikel 4: POEDERMOLENSTRAAT
Het parkeren is verboden tussen de Beukstraat en de Vorsenborgstraat, van 25 mei 2018 om
18u00 tot 26 mei 2018 om 18u00, 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 26 mei 2018 tussen
07u00 en 18u00. De maatregel wordt ter kennis gebracht door verkeersborden C3.
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Artikel 5: VORSENBORGSTRAAT
Het parkeren is verboden tussen de Poedermolenstraat en de Tervuusesteenweg, van 25 mei
2018 om 18u00 tot 26 mei 2018 om 18u00, 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 26 mei 2018 tussen
07u00 en 18u00. De maatregel wordt ter kennis gebracht door verkeersborden C3.
Artikel 6:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 7:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 8:
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. Straatfeest Willendriesstraat 24
maart 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Willendriesstraat de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op 24
maart 2018 van 14u tot 20u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 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.
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Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

opmerking

24/3/2018
van 14u
tot 20u

Verkeersvrij maken
van
Willendriesstraat
tussen
spoorwegbrug en
overweg.



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 straatfeest in de Willendriesstraat, dat doorgaat 24 maart 2018, vast als
volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het straatfeest in de Willendriesstraat, dat doorgaat 24 maart
2018 in Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 24 maart 2018
behoudens andersluidende.
Artikel 2: WILLENDRIESSTRAAT
-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen, in het gedeelte tussen de
spoorwegbrug thv de Laurierlaan en de spoorwegovergang in de richting van Kerkenbos, op 24
maart 2018, tussen 14u00 en 20u00. 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.

Musea & Erfgoed. Erfgoeddag 2018. Goedkeuring organisatie 22 april 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan de organisatie van Erfgoeddag 2018 op zondag 22 april
2018.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Uitvoeringsdiensten

week 16 april
2018/ week 23
april 2018

Uitvoeringsdiensten

week 16 april
2018/ week 23
april 2018

opdracht

opmerking

Leveren en ophalen bij
ARSENAAL/LAZARUS en in
Kruidtuin van:
 20 tafels
 10 verlengkabels (verschillende
lengte)
 1 tent
 1 mobiele elektriciteitskast
Leveren en ophalen van:
 5 tentoonstellingskasten van
Depot Rato naar
ARSENAAL/LAZARUS
 4 rekken van Lamot naar

Musea en
erfgoed nemen
contact op
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ARSENAAL/LAZARUS
4 zeteltjes van Lamot naar
ARSENAAL/LAZARUS

Uitleendienst
Jeugddienst

week 16 april 2018

geluidsinstallatie met 1 draadloze
microfoon

Marketing en
communicatie

April 2018

Gebruik van de
communicatiekanalen van de stad

Musea en
erfgoed nemen
contact op

Kunstonderwijs. Wijkafdeling Conservatorium in dorpshuis Hombeek vanaf 1
september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht haar goedkeuring aan de verhuis van de wijkafdeling Hombeek van het
conservatorium van basisschool “De Esdoorn” naar dorpshuis Hombeek en dit vanaf 1
september 2018.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de dienst sociaal beleid en de dienst kunstonderwijs om voor de
afspraken in verband met het gebruik van de lokalen in dorpshuis Hombeek goede afspraken
te maken tussen de dorpsconsulent van Hombeek en de directie en administratie van het
conservatorium.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Lentebraderie 11 en 12 mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Mechelen Meemaken voor de organisatie van de lentebraderieop 11 en 12 mei 2018, telkens
van 10u tot 19u, 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
 Op de onderstaande plaatsen minimum 3,5 meter tussen (de luifels van) de kramen blijft
om ingeval van interventie in het gebied te kunnen doorrijden:
- O.L.Vrouwestraat Cortenbachstraatje (Taro’s en Blanca Guaman);
- O.L.Vrouwestraat ter hoogte van de kerk (Wafflelicious en Syl Snacks);
- O.L.Vrouwestrraat ter hoogte van (Design for Cats en De Zondvloed-Zahia).
 De Borzestraat voor de hulpdiensten inrijdbaar is via de Ijzerenleen, tenzij de paaltjes aan
de Bruul worden weggenomen.
Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 0 euro
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Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college beslist om op 11 mei 2018 de shopping shuttle extra in te zetten van 10 tot 19
uur.
Artikel 4
Het college geeft toelating voor het plaatsen van kramen, podia en kermiskramen in het
braderiegebied volgens de plannen van de brandweer.
Artikel 5
Het college gaat akkoord dat er animatie in de winkelstraten wordt voorzien teneinde een
bruisend en levendig evenement te bekomen.
Artikel 6
Het college beslist in de Lange Schipstraat, de Korte Schipstraat en Lekkernijstraatje tijdelijk
tweerichtingsverkeer toe te staan voor de duur van de braderie en de bewoners van deze
straten een tijdelijke vergunning te bezorgen om via Korenmarkt – Guldenstraat – Grootbrug
hun straat in en uit te rijden.
Artikel 7
Het college geeft opdracht aan het team Verkeerssignalisatie om alle nodige signalisatie zoals
voorgeschreven in het advies van de politie in functie te zetten zodat het braderiegebied
juridisch en verkeerstechnisch aangeduid en afgeschermd is
Artikel 8
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum
11 & 12
mei 2018

opdracht
Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen:
-

opmerking
Locatie wordt nog
meegedeeld.

2 tentjes
Nadars voor het
afsluiten van het
braderiegebied

Ophangen en afhalen van
spandoeken aan de Graaf
van Egmontstraat,
Hoogstraat (Brusselpoort),
Adegemstraat, SintKatelijnestraat, Frederik de
Merodestraat, Hanswijkstraat
en Keizerstraat. De
spandoeken worden, zoals
reeds afgesproken
opgehangen

Wijkonderhoudsteam

11 & 12
mei 2018

Verwijderen en terugplaatsen
van paaltjes en
vlaggenmasten waar nodig.

11 & 12
mei 2018

Ter beschikking stellen van
elektriciteit

11/5/2018
voor 07u

Leveren van voldoende
vuilnisbakken
Opkuis van braderiegebied
op zaterdagavond
Verwijderen van
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bloembakken waar nodig.
Departement
Stedelijke
Infrastructuur

Verkeerssignalisatie

Alle aannemers en
nutsmaatschappijen in
kennis stellen dat er in de
periode van 11 mei 2018 7
uur tot en met 12 mei 2018
21 uur geen werken mogen
worden uitgevoerd in het
braderiegebied en geen
werftransporten toegelaten
zijn doorheen het
braderiegebied (dus ook
geen transporten door het
braderiegebied voor werven
gelegen buiten het
braderiegebied).
Parkeervrij
vanaf
vrijdag 11
mei 2018
vanaf 7.00
uur tot en
met
zaterdag 12
mei 2018
20.00 uur

Parkeer- en verkeersvrij
maken van:
- Bruul
- Botermarkt

Er wordt een
administratieve kost
van 25euro
aangerekend

- D. Boucherystraat
- Borzestraat
- Blauwhondstraat
- Geitestraat
- Gr. Van Egmontstraat

Verkeersvrij
vanaf
vrijdag 11
mei 2018
vanaf 9.00
uur tot en
met
zaterdag 12
mei 2018
20.00 uur

- Vijfhoek

Vanaf
vrijdag 11
mei 2018
vanaf 9.00
uur tot en
met
zaterdag 12
mei 2018
20.00 uur

Plaatselijk verkeer in de
Hanswijkstraat

Vanaf
vrijdag 11
mei 2018
vanaf 9.00
uur tot en
met
zaterdag 12
mei 2018
20.00 uur

Tweerichtingsverkeer voor de
bewoners van de Lange
Schipstraat, de Korte
Schipstraat en
Lekkernijstraatje

Vrijdag 11
mei 2018

De gevraagde signalisatie in
functie te zetten (op basis

- Steenweg
- Schoenmarkt
- Ijzerenleen
- Guldenstraat
- Onze-Lieve-Vrouwestraat
- Hanswijkstraat 2-6
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Brandweer

vóór 7.00
uur

van advies politie) zodat het
volledige braderiegebied door
signalisatie juridisch en
verkeerstechnisch aangeduid
en afgeschermd is

11 en 12
mei 2018

Geen doorgangsbewijzen
afleveren aan verhuizers in
het braderiegebied

Zaterdag
11 mei
2018 na
20.00 uur

De gevraagde signalisatie
verwijderen

Van 7 mei
2018 08u
tot 18 mei
2018 18u

Parkeervrij maken van 4
parkeerplaatsen op
Douaneplein voor De Loods
voor de levering van de
TEBO kramen

Vrijdag 11
mei 2018
van 10u tot
12u

Controle parcours

Samen met politie,
economie en Mechelen
Meemaken

Zaterdag
12 mei
2018 van
10u tot 12u
Evenementenloket

Beleggen van een
coördinatievergadering.

Artikel 9
Het college neemt kennis van volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
opdracht

datum

opmerking

Controle van het parcours
en optreden in geval van
overtreding

Vrijdag 11 mei 2018 van 10u tot
12u
Zaterdag 12 mei 2018 van 10u
tot 12u

Samen met dienst
Economie en brandweer

De Lijn op de hoogte
stellen, rekening houdend
met de nieuwe lijnregeling
Camera STOP Ijzerenleen
afzetten
Camera STOP IJzerenleen
terug aanzetten

Voor aanvang van de braderie
11/05/2018 om 8.00 uur
12/05/2018 om 20.00 uur

Artikel 10
Het college beslist dat APNR-camera’s aan de Zoutwerf, Lange Schipstraat, Bruul en Steenweg
worden uitgezet voor de duur van de lentebraderie.
Artikel 11
Het college legt volgende bijkomende maatregelen/ voorschriften op i.v.m. mobiliteit:
 Een corridor met nadars naar de Centerparking moet gemaakt worden. De gebruikers van
de parking Blauwhondstraat dienen aan en af te rijden via de doorsteek naast het
Schepenhuis waardoor de camera’s er geen nummerplaten mogen registreren binnen de
opgesomde tijdsvork. Het college wijst erop dat deze regeling voor de bereikbaarheid van
de Centerparking enkel geldt voor abonnees en niet voor gewone parkinggebruikers.
 Een corridor met nadars naar de Lamotparking moet gemaakt worden. De Q-parking
‘Lamot’ en de Lange Schipstraat dienen steeds bereikbaar te zijn (via een sas van
nadarbarelen) vanuit de richting Korenmarkt.
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De Lijn kan niet meer via de Ijzerenleen aan- en afrijden. De Lijn zal bijgevolg alleen de
haltes op de Veemarkt kunnen bedienen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Hercules Trophy 1 t.e.m. 3 juni
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Hercules Trophy Belgium voor de organisatie van Hercules Trophy in sportpark De Nekker van
1 t.e.m. 3 juni 2018, 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.
 Gezien het evenement onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoeker), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden. Dit werd reeds door organisator aangeleverd.
 Op de grindparking dient nog ruimte vrijgelaten te worden voor de dienstverlening van de
shopping shuttle. Daarom kan maar de helft van de grindparking ter beschikking gesteld
worden.
Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 3000 euro voor het gebruik van
de helft van de grindparking als parking.
De helft van de grindparking dient beschikbaar te blijven in functie van de shopping shuttle.
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min op
volgende data en tijdstippen:
- Vrijdag 1/6/2018 van 20u30 tot 24u
- Zaterdag 2/6/2018 van 20u30 tot 01u
- Zondag 3/6/2018 van 20u30 tot 24u
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 4
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Yves Vekemans op basis van
het blanco moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden;
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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 5
Het college geeft een toelating om bewegwijzering op te hangen langs gemeentelijke wegen,
mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 30/5/2018 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 5/6/2018.
 De wegwijzers mag geenszins:
- de vorm van publiciteit aannemen;
- groter zijn dan: 0,5 meter x 0,2 meter;
- vastgemaakt worden aan verkeerstekens, -lichten, of verlichtingspalen.
 Voor het aanbrengen van tijdelijke wegwijzers langs de gewestwegen (Spuibeekstraat)
moet toelating worden gevraagd aan de wegbeheerder, zijnde de Vlaamse Overheid Agentschap Infrastructuur - Wegen en Verkeer Antwerpen - Rijksweg 26 - 2870 Puurs
Artikel 6
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum
28/5/2018

opdracht
Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen:

opmerking
Huurprijs: 1382.50 euro

100 tafels, 200 stoelen, 500
nadars
Wijkonderhoudsteam

30/5/2018

Ter beschikking stellen van
20 vuilnisbakken

Verkeerssignalisatie

1/6/2018
06u tot
3/6/2018
24u

Parkeervrij maken van
Grindparking

Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Turnfeest turnkring Moedig & Vrij
14 april 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de organisatie van een turnfeest van Turnkring Moedig en Vrij in
de sporthal van Sportpark De Nekker op zaterdag 14 april 2018 van 13u 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
Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min op
14/4/2018 van 13u tot 24u conform goedgekeurd kader college dd. 24.02.2017, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
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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.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Dansen aan de Dijle 22 juli 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
vzw Encuentro voor de organisatie van Dansen aan de dijle op de Vismarkt op zondag 22 juli
2018 van 16u tot 23u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 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.
 Opbouw kan vanaf 13u. Afbraak mag niet zorgen voor overlast voor de omwonenden.
 De voertuigen die gebruikt worden bij op-/afbouw dienen voorzien te worden van een
doorgangsbewijs.
 De aangelegde dansvloer dient zo aangelegd te zijn dat hij kan worden overreden door de
voertuigen aangezien de achtergelegen gebouwen ALLEEN bereikbaar zijn voor de
voertuigen van de brandweer via de Nauwstraat en niet via de Drabstraat of de
Begijnenstraat.
Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 0,00 euro, gelet op de niet
commerciele aard van het evenement.
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op
22/7/2018 van 16u tot 23u 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 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Uitvoeringsdiensten

22/7/2018

opdracht
Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen: 10
nadars

opmerking
Huurprijs: 65 euro

Voorzien van elektriciteit
Openbaar Domein

22/7/2018

De paaltjes op het kruispunt
Ijzerenleen – Nauwstraat
NIET plaatsen om 13u30

23/7/2018

De paaltjes op kruispunt
Ijzerenleen – nauwstraat
terugplaatsen

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Boerenbuiten 11 en 12 mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven voor de
organisatie van Boerenbuiten op de Korenmarkt, Ganzendries en in overdekte private parking
op 11 en 12 mei 2018, 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
 Op Korenmarkt dienen de voorwaarden die vermeld zijn in de infofiche, goedgekeurd in
vergadering van het college van 28 juli 2017, nageleefd te worden;
 Op Ganzendries dient de ondergrondse parking steeds bereikbaar te blijven. De organisator
dient er dus rekening mee te houden dat voertuigen de parking in- en uitrijden waarbij
eventueel maatregelen genomen dienen te worden om aanrijdingen te vermijden gezien dit
plein ingericht wordt als kinderplein.
 Eveneens dient art. 114 van de ABP nageleefd te worden:
- bij de ingebruikneming van voetpaden en bermen, moet een vrije doorgang worden
vrijgelaten van:
o ten minste 1,5 meter als de weg voor het voetgangersverkeer breder is dan 2
meter;
o ten minste 1 meter als de weg voor het voetgangersverkeer een breedte heeft
tussen 1,50 meter en 2,00 meter, met dien verstande dat slechts 0,5 meter van de
breedte van deze wegen mag ingenomen worden door obstakels;
o ten minste 1,50 meter op alle voetpaden en bermen langsheen wegen beheerd door
het Vlaams Gewest;
o ten hoogste 4 meter uit de rooilijn in straten met een totale gemengde
verkeersafwikkeling op een gelijkvloers niveau, dat evenwel nooit meer dan de helft
van de ruimte tussen de rooilijnen overschrijden, onder de voorwaarde dat altijd
een vrije doorgang van 4 meter behouden blijft aan de voertuigen van de
hulpdiensten en dit alleen binnen de periode van de dag dat de straat voor het
verkeer verboden wordt. In geval in deze straten een privatieve ingebruikneming
van de openbare weg tegenover elkaar wordt voorzien, zal de verplichte doorgang
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van 4 meter aan de voertuigen van hulpdiensten solidair onder elkaar verdeeld
worden. Het eventuele voorziene straatmeubilair doet geen afbreuk aan deze
voorwaarden. Deze eisen zijn een minimumregeling. De vergunning kan steeds
worden geweigerd of aan strengere eisen worden onderworpen. Onder “vrije
doorgang” wordt verstaan, het ononderbroken gedeelte van het voetpad, het
gemeenschappelijk gelijkvloerse wegdek of de berm die effectief door de
voetgangers kan worden gebruikt. Niettemin kan de ingebruikneming voor het
aanleggen van tijdelijke groenvoorzieningen, waardoor de vrije doorgang tot minder
dan 1 meter wordt herleid, worden toegestaan indien de weggebruikers hierdoor
niet worden gehinderd en de plaatselijke gesteldheid zich daartoe leent.
Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 0 euro.
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op 12
mei 2018 van 18u tot 24u 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 4
Het college geeft een toelating om bewegwijzering op te hangen in de Ijzerenleen, Hoogstraat,
Adegemstraat, Onze-Lieve-Vrouwestraat, Van Benedenlaan, mits aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 9/5/2018 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 14/5/2018.
 De wegwijzers mag geenszins:
- de vorm van publiciteit aannemen;
- groter zijn dan: 0,5 meter x 0,2 meter;
- vastgemaakt worden aan verkeerstekens, -lichten, of verlichtingspalen.
 Voor het aanbrengen van tijdelijke wegwijzers langs de gewestwegen moet toelating
worden gevraagd aan de wegbeheerder, zijnde de Vlaamse Overheid - Agentschap
Infrastructuur - Wegen en Verkeer Antwerpen - Rijksweg 26 - 2870 Puurs.
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Uitvoeringsdiensten

11/5/2018

Ter beschikking stellen van
elektriciteit

Wijkonderhoudsteam

11/5/2018

Ter beschikking stellen van
10 vuilnisbakken
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mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Costa Malina 30 april 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Costa Malina voor de organisatie van Costa Malina op het Cultuurplein op maandag 30 april
2018 van 17u 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
 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

30/4/2018

Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen: 10
grote tafels

Wijkonderhoudsteam

30/4/2018

Leveren en ophalen van 5
vuilnisbakken
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mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Emmer TD 13 april 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Chiro Heffen voor de organisatie van Emmer TD in de chirolokalen (Sint Amandusstraat 2) op
13 april 2018 van 21u tot 14 april 2018 03u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De fuif met dj dient twee erkende bewakingsagenten te voorzien.
 Einde van de bonnetjesverkoop om 02.30 uur, einde drankverkoop om 02.45 uur, einde
fuif om 03.00 uur met uitloop tot max. 04.00 uur
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...).
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min van
13/4/2018 21u tot 14/4/2018 03u conform goedgekeurd kader geluidsnormen college dd.
24.02.2017, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers.
 Bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator.
 In geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie.
 Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes.
 Meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.
Artikel 3
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Nicky Schaevers 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.

Preventie en Veiligheid. Samen Leven. Sociale Preventie. Schoolvoorstelling
'Grensgevallen', m.b.t. seksualiteit en grenzen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de planning betreffende de schoolvoorstelling ‘Grensgevallen’, met
een pers- en scholenvoorstelling op 15/5/2018 en een prospectievoorstelling op 6/6/2018.
Artikel 2
Het college vaardigt de schepenen Marc Hendrickx en Stefaan Deleus af voor het persmoment
op 15/5/2018 in de Stadsschouwburg om 11u.
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Sociaal Beleid. Gezondheid. Goedkeuring actieplan 10.000-stappenclash.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het actieplan 10.000 Stappenclash van 2018 in functie van het creëren van
een draagvlak goed.
Artikel 2
Het college keurt de promotie campagne met Myriam Sips en Rik Wesemaal op de Zaterdagse
Markt 7 april 2018 van 11 tot 13 uur goed met de mogelijkheid tot inschrijving voor de
‘Mechelse wandeling 10.000 stappen’ op 20 mei 2018.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Marketing en
Communicatie

Half april
tem mei

Stadsbrede communicatie

Op te nemen met
Sociaal Beleid

Toerisme Mechelen

Half april
tem mei

Sociale en lokale media
Visit Mechelen

idem

Economie /Markt
Ontvanger

7/04

Plaats op Zaterdagmarkt
voorzien voor promo

idem

Openbare
Domeinen

Half april

Voetzoolstickers op voetpaden

idem

Uitvoeringsdiensten

-7/04

-Tentje plaatsen

idem

-Half april

-Voetzoolstickers plakken

Artikel 4
Het college vaardigt volgende leden af voor prijsuitreikingen op volgende dagen telkens rond
15 uur:
 Zaterdag 7 april 2018 - Promo ‘campagne’ zaterdagmarkt: schepen Katleen Den Roover
 Zondag 6 mei 2018 - Prijs week van het gezin (locatie wzc Hof Van Egmont): schepen
Greet Geypen
 Zondag 13 mei 2018 - Prijs week van de trap (locatie trappen Sint-Romboutstoren):
schepen Walter Schroons
 Zondag 20 mei 2018 - Prijs week van de vriendschap (locatie ldc De Schijf): schepen Koen
Anciaux
 Zondag 27 mei 2018 - Prijs week van de gezonde voeding(locatie Volkskeuken, 18 uur):
schepen Bart De Nijn
 Donderdag 31 mei 2018 - Prijs week van de natuur (locatie ldc De Schijf): schepen Marina
De Bie
Artikel 5
Het college beslist de afvaardiging voor het kick-off moment ‘interne stappenwedstrijd en
voorstellingsfeest Lun-Activ’ op vrijdag 4 mei 2018 vanaf 16 uur in de Keldermanszaal opnieuw
voor te leggen, samen met het wekelijks overzicht van de vergaderingen, in de collegezitting
van 20/4/2018. (Burgemeester B. Somers en schepen W. Schroons zijn verontschuldigd.)
Artikel 6
Het college beslist dat de communicatie in dit dossier zal gebeuren door de schepenen Walter
Schroons, Marina De Bie en Koen Anciaux.

Eindnotulen College van burgemeester en schepenen
23 maart 2018

42

Sociaal Beleid. Label pleegzorggemeente. Actieplan 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het actieplan ‘pleegzorggemeente’ 2018 goed.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de afdeling Sociaal Beleid om dit actieplan op te volgen/te
coördineren én een samenwerking met de fietsotheek te onderzoeken.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de afdeling Marketing & Communicatie het luik ‘communicatie’
van het actieplan uit te voeren.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Liersesteenweg - verwijdering asbest. Opdracht tot aanpassing
signalisatieplan voor fietsers.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed: 2800 Mechelen - Liersesteenweg 26:
verwijdering van asbest in afgebrand gebouw.
Artikel 2
Het college legt aan de uitvoerder van de werken volgende maatregelen op:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u )
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Voorwaarden bij sloopwerken:
De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief afgevoerd,
waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere afvalstoffen.
De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en keurt goed:
De opruimingswerken vergen de inname van een rijstrook (en voet- en fietspad). Ter plaatse
wordt een mobiele kraan, container/vrachtwagen opgesteld.
Met plaatselijke verkeerslichten wordt het verkeer over één rijstrook gestuurd.
Ter hoogte van de werf is zowel fietspad als voetpad afgesloten.
De voetgangers dienen de rijbaan over te steken.
Gezien het fietspad in de tegengestelde rijrichting te smal is kunnen de fietsers daar niet
tegengesteld rijden.
De snelheid wordt verlaagd naar 30 Km/u en ter hoogte van de werf rijden auto’s en fietsers
gemengd.
Bijzondere maatregelen:
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Voetgangers: er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens,
rolstoelen,….., vlot en veilig het voetpad op en af te rijden. (hellingen, rampen) De
minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1m20, in combinatie met fietspad dient deze
2 meter te zijn. Drempels zijn maximaal 2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Fietsers: Er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om fietsen, bakfietsen,…. , vlot
en veilig het fietspad op en af te rijden. (hellingen, rampen) De minimale breedte van een
tijdelijk voetpad is 1m20, in combinatie met fietspad dient deze 2 meter te zijn. Drempels
zijn maximaal 2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Werfmateriaal hoort, net
als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis. Rijplaten e.d. zijn minimaal
1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Auto’s: snelheidsregime 30 Km/u
Vrachtvervoer: snelheidsregime 30 Km/u
Openbaar vervoer: snelheidsregime 30 Km/u

Artikel 4
Het college legt op dat de signalisatie van de werken/hinder dient uitgevoerd te worden
overeenkomstig de plannen welke conform zijn bevonden door de politie Mechelen –
Willebroek, mits aanpassing van het signalisatieplan in die zin dat voorzieningen voor fietsers
duidelijk worden weergegeven.
Artikel 5
Het college neemt er kennis van dat de werfzone zich bevindt op een weg met trajectcontrole.
Ter hoogte van de werfzone is de snelheid verlaagd ten opzichte van het vigerende,
geprogrammeerde snelheidsregime. Omdat er een verschil in snelheidsregimes is, wordt
besloten de trajectcontrole uit te zetten voor de duur van de werken.
Artikel 6
Het college besluit de werf, 2800 Mechelen Liersesteenweg 26, in de periode van 09-04-2018
tot 13-04-2018, toe te staan op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt wordt aan dienst infrastructuur.
 de bewoners van de Liersesteenweg ten laatste 10 en ten vroegste 15 kalenderdagen voor
aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het ontwerp bewonersbrief
dient voorgelegd aan de communicatiecel wegenwerken.
Artikel 7
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden;
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Artikel 8
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.
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Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Heembeemd 83-85-87: uitgestelde werken.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Heembeemd 83-85-87 en die
het slopen en bouwen van een woning tot doel hebben.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
Werkuren:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u)
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
Maximale belasting werfverkeer:
Voor de transporten van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter is een afzonderlijke
aanvraag nodig bij de dienst signalisatie.
Aan- of afvoer van afvalstoffen en bouwmaterialen:
De transporten van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter zijn in de binnenstad niet
toegelaten op:
 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 07.45 en 08.45 u en tussen 15.30 en
17.00 u;
 woensdag tussen 07.45 en 08.45 u, tussen 11.45 en 12.45 u en tussen 15.30 en 17.00 u.
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
Voorwaarden bij sloopwerken:
De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief afgevoerd,
waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere afvalstoffen.
De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit:
 Heembeemd wordt afgesloten, dubbelrichting en doodlopend tot tegen de werfzone. Voor
voetgangers en fietsers blijft er een vrije doorgang van 2,5 m.
Artikel 4
Het college neemt er kennis van dat het signalisatieplan door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct is verklaard en keurt dit goed.
Artikel 5
Het college besluit de werf, Heembeemd 83-85-87, in de periode van 03/04/2018 tot
18/05/2018 toe te staan op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 de bewoners van de Heembeemd en Zelestraat ten laatste 10 en ten vroegste 15
kalenderdagen voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het
ontwerp bewonersbrief dient voorgelegd aan de communicatiecel wegenwerken.
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voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt aan dienst infrastructuur.

Artikel 6
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden;
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.

Communicatiecel
Wegenwerken

Verspreiding via de geëigende kanalen.

Bevolking. Kieszaken. Aanstelling gemeentelijke coördinator en coördinator
digitaal stemmen.
Besluit:
Artikel 1
Het college duidt de heer Koen Verspecht, adviseur-afdelingshoofd ICT, aan als coördinator
digitaal stemmen voor de verkiezingen van 14 oktober 2018.
Artikel 2
Het college duidt mevrouw Britt Perkisas, diensthoofd dienst Bevolking, aan als gemeentelijke
coördinator voor de verkiezingen van 14 oktober 2018 en geeft haar de opdracht om de
gegevens te mailen naar info@vlaanderenkiest.be.

Milieu en Landbouw. Milieuraad. Kennisname verslag vergadering van 22
februari 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de milieuraad van 22
februari 2018.

Mondiaal Beleid. Toestemming tot indienen subsidieaanvraag bij Provincie
Antwerpen voor project ter bekendmaking van de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) en geven van opdrachten.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft toestemming aan de dienst Mondiaal Beleid om een dossier in te dienen bij
de Provincie Antwerpen om een subsidie te verkrijgen voor de aanmaak van materiaal ter
promotie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) tijdens de Speeldag op 27 mei
2018 en mogelijk andere publieksevenementen in 2018.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum
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opdracht

opmerking
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Mondiaal
Beleid

Eind maart
2018

Marketing en
communicatie

April 2018

Dienst
financiën

Subsidiedossier indienen bij de provincie
Antwerpen.
Advies bij uitwerking en bestelling van het
SDG communicatiemateriaal.
Rekening houden met de provincie Antwerpen
als sponsor bij de bekendmaking van de
Speeldag 2018 en Ottertrotter 2018.
De mogelijke extra inkomsten van maximum
5.000 euro opnemen in budgetwijziging BW 2
2018 op volgende budgetsleutel
2018/6130290/50/0350/01, onder
actienummer 2018140079 en ramingsnummer
2018140847.
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