STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 25 mei 2018

Bestuurlijk Beheer. VVSG vzw. Mandaatverlening algemene vergadering
donderdag 14 juni 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de uitnodiging van de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten (VVSG) voor de algemene vergadering die plaatsvindt op donderdag 14 juni 2018
in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS), Arduinkaai 7 te 1000 Brussel.
Artikel 2
Het college verleent het mandaat aan volmachtdrager Marc Hendrickx om in te stemmen met
de voorgelegde agendapunten van het statutair gedeelte van de algemene vergadering van de
vzw VVSG.

Belastingen en Inningen. Belasting op circusvoorstellingen 2017.
Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier voor de
circusvoorstellingen, aanslagjaar 2017 voor een bedrag van € 3.000,00.

Toezicht Financiën. Protestantse Kerk Mechelen-Noord. Aktename notulen
bestuursraad van 22 januari 2018 en gezamenlijke kerk- en bestuursraad
van 5 maart 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de bestuursraad van 22 januari 2018 en van de
gezamenlijke kerk- en bestuursraad van 5 maart 2018 van de Protestantse kerk MechelenNoord.

Monumentenzorg. Stedelijke Commissie Monumentenzorg - aktename
verslag vergadering 24 april 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van de vergadering van de Stedelijke Commissie voor
Monumentenzorg van dinsdag 24 april 2018.
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Milieu en Landbouw. Milieuraad. Kennisname verslag vergadering van 25
april 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de milieuraad van 25 april
2018.

Mondiaal Beleid. Aktename verslag Algemene Vergadering Mondiale Raad 29
maart 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de Algemene Vergadering van de Mondiale Raad
van 29 maart 2018.

Marketing en Communicatie. Aktename verslag algemene
bewonersvergadering Tervuursesteenweg van 19 april 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van de algemene bewonersvergadering
Tervuursesteenweg van 19 april 2018.

Sociaal Beleid. Aktename huisvesting regiohuis Kind & Gezin in Sociaal Huis.
Beslissing over parkeerplaatsen externe partner enkel voor 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van Vast Bureau op 7 mei 2018 om het regiohuis
Kind & Gezin te huisvesten in Sociaal Huis-Huis van het Kind.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Kleine Heide.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Kleine Heide en die werken aan
de waterleiding tot doel hebben.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
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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:
 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 (sloop)werken:
 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 neemt
volgende beslissingen:
 Fase 1: tussen Alemstraat en Alemstraat > enkelrichtingsverkeer
Het deel Aland en Alemstraat > dubbelrichtingsverkeer met beurtelingse
voorrangsregeling;
 Fase 2: enkelrichtingsverkeer, andere richting omleiding via Alemstraat en Juniorslaan;
 Fase 3: enkelrichtingsverkeer, andere richting omleiding via Alemstraat en Juniorslaan;
 Fase 4: Alemstraat enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer;
 Fase 5: enkelrichtingsverkeer, andere richting omleiding via Alemstraat en Juniorslaan.
 Fietsers behouden doorgang. Tegen de rijrichting van het verkeer wordt een corridor
voorzien als fietspad. Met de rijrichting van het verkeer rijden ze mee op de rijbaan. De
snelheid wordt afgebouwd naar 30 km/u.
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, Kleine Heide, in de periode van 04/06/2018 tot 13/07/2018 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 Kleine Heide en Alemstraat 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.
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

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Stuivenbergbaan.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Stuivenbergbaan en die
werken aan de waterleiding 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.
 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 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 besluit dat:
 voor de tweede fase vanaf 25 juni 2018 de toegankelijkheid van de school en de
bereikbaarheid van de schoolbus dient gegarandeerd te worden en afdwingbaar gemaakt te
worden (eventueel door aanpassing van het signalisatieplan), ofwel dienen de werken aan
te vatten na beëindiging van het schooljaar;
 de doorgang voor fietsers en voetgangers voldoende kwalitatief moet zijn.
Artikel 4
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit:
 Voor fase 1 is er geen omleiding, dit is een doodlopende straat. Plaatselijk verkeer heeft
toegang.
 Fase 2: Fortuinstraat <> Hombeeksesteenweg <> Uilmolenweg.
Artikel 5
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 6
Het college besluit de werf, in de periode van 04/06/2018 tot 13/07/2018 toe te staan op
voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator;
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de bewoners/school van de Stuivenbergbaan, Landbouwstraat en Fortuinstraat 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.

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.

Bestuurlijk Beheer. Commissie cultuur. Vaststelling agendapunten
vergadering 12 juni 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de commissie Cultuur,
Toerisme en Kunstonderwijs van dinsdag 12 juni 2018 om 20.00 uur in zaal Wollebrandt:
 Goedkeuring verslag vergadering 15 mei 2018.
 Toelichting over het nieuw decreet en de impact ervan op Mechelse kunstscholen.
(Toelichting door Martens Hans, directeur Academie Beeldende Kunsten, Van den Eynde
Tom, directeur Conservatorium, en Minten Lieve, coördinator-diensthoofd Kunstonderwijs)

Interne Dienstverlening en Protocol. Toelating aan oud-scouts Sint-Rombout
om op 27 juli 2018 een korte plechtigheid te houden op de SintRomboutstoren.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft toelating aan de vriendenkring oud-scouts Sint-Rombouts om de SintRomboutstoren gratis te bestijgen op vrijdag 27 juli 2018 om 18u voor een eerbetoon aan de
scoutsbeweging en hun overleden scoutsbroeders.
Artikel 2
Het college duidt schepen Koen Anciaux aan om de activiteit op de Sint-Romboutstoren bij te
wonen op vrijdag op 27 juli 2018 om 18u. Samenkomst om 17u15 aan de inkom van de
Sint-Romboutstoren.
Artikel 3
Het college duidt schepen Koen Anciaux aan om tijdens de plechtigheid een korte toespraak te
houden op de Sint-Romboutstoren.
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Artikel 4
Het college geeft aan de oud-scouts van Sint-Rombouts de toestemming om tijdens hun
plechtigheid op de Sint-Rombouts hun vlag te hijsen in plaats van de Mechelse vlag. De vlag
wordt terug verwisseld op maandagmorgen 30 juli 2018.
Artikel 5
Het college geeft opdracht aan de dienst Interne Dienstverlening en Protocol de nodige
afspraken te maken met de dienst Uit in Mechelen en de torenwachter om dit evenement vlot
te laten verlopen.

Interne Dienstverlening en Protocol. Nationale Feestdag. Goedkeuring
voormiddagprogramma op zaterdag 21 juli 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het kerkelijk programma ter gelegenheid van de Nationale
Feestdag op zaterdag 21 juli 2018:
 10u45: Afspraak aan de kathedraal – deelname burgemeester en schepenen te
persoonlijken titel en vrij in keuze om sjerp te dragen.
 10u55: Aankomst in de kathedraal met eerbewijzen door Departement Administratie
Peutie.
 11u00: Te Deum in de kathedraal.
Artikel 2
Het college hecht goedkeuring aan het burgerlijk programma ter gelegenheid van de Nationale
Feestdag op zaterdag 21 juli 2018 vanaf 11u45 aan het Monument der Gesneuvelden:
 11u45: start officiële plechtigheid aan het Monument der Gesneuvelden op SintRomboutskerkhof:
Scenario:
- Tromgeroffel;
- Geef acht;
- Bloemenhulde door de stad Mechelen;
- Last post;
- Bloemenhulde door plaatscommandant, Pantsercavalerieschool, Departement
Administratie, Verbond van Oudstrijders en Gelijkgestelden, andere al dan niet
aangesloten verenigingen;
- Vlaamse Leeuw;
- Vaderlands Lied.
 12u15: Vertrek in optocht naar het stadhuis.
 12u30: Toespraak door schepen Walter Schroons en receptie in de Keldermanszaal met
aansluitend de traditionele lunch aangeboden door de burgemeester aan de korpsoversten
en erehaag.
Artikel 3
Het college duidt de schepenen Walter Schroons, Marina De Bie en Koen Anciaux aan om de
plechtigheid bij te wonen.
Artikel 4
Het college duidt de schepenen Walter Schroons (enkel aperitief), Marina De Bie (enkel
aperitief) en Koen Anciaux aan om deel te nemen aan de korpsmaaltijd.
Artikel 5
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
artikel
2018141714

bedrag
200,00 €

omschrijving

leverancier

Bloemenkrans
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2018141717

2.500,00 €

2018141711

150,00 €

Horecakosten maaltijd korpsoversten
en erehaag
Jeugdvereniging

Voorschotten

Artikel 6
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Interne
dienstverlening
en protocol

Uitvoeringsdiensten
(transport en
evenementen)

datum
21 juli 2018

opdracht




20 juli 2018








De torenwachter

opmerking

bloemenkrans bestellen
receptie organiseren in de
Keldermanszaal
maaltijd voorzien voor de
korpsoversten petereenheden (+
erehaag)
verzenden uitnodigingen
coördineren plechtigheid
5 propere vlaggenmasten plaatsen
aan het monument der gesneuvelden
Sint-Romboutskerkhof
opkuisen rond de kathedraal, het
monument van de gesneuvelden, de
Grote Markt en voor het stadhuis
bloemperken en struiken SintRomboutskerkhof en Grote Markt een
onderhoudsbeurt geven
paaltjes Grote Markt verwijderen

Ongeveer
een week na
de
plechtigheid



21 juli 2018

stilleggen van het automatisch
beiaardspel van 10.00u tot 14.00u

opkuisen rond het monument van de
gesneuvelden (bloemenkrans
weghalen)

Artikel 7
Het college neemt kennis van de volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
opdracht

datum

Toezicht tijdens de plechtigheid

21 juli 2018

Afspraken maken met de Lijn en Vinci Park

21 juli 2018

Verkeersvrij houden van de Grote Markt

21 juli 2018

opmerking

Sport. Goedkeuring stappenplan Generatie Rookvrij.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft goedkeuring aan het stappenplan voor de campagne ‘Generatie Rookvrij’.
Artikel 2
Het college neemt er akte van dat voor de sportterreinen de jeugdacademie van KV Mechelen
(Liersesteenweg) bereid is om in 2018 als voorbeeldproject op te treden voor de
sportterreinen. Verdere afspraken met de club worden gemaakt door de sportdienst.
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Artikel 3
Het college beslist om voor de speelpleinen de ganse Sinte-Mettetuin en de Rik Wouterstuin als
voorbeeldproject mee te nemen in de campagne. Het voorbeeldproject wordt reeds in 2018
rookvrij gemaakt.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. WTC Tilt Weekend 24 t.e.m. 26
augustus 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
WTC Tilt vzw voor de organisatie van Tilt Weekend in de Vrijgeweidestraat van 24 t.e.m. 26
augustus 2018, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
 Het huishoudelijk reglement inname openbaar domein is van toepassing.
 Het geleverde verkeersmateriaal dient door de aanvragers zelf geplaatst te worden en na
afloop van de activiteit terug aan de kant gezet te worden.
• De deelnemers aan de fietstocht dienen het K.B. 01/12/1975 na te leven.
 Indien stroom- of koelgroepen worden gebruikt (is niet gemeld in de aanvraag) dan dienen
deze zodanig opgesteld te worden dat de buurtbewoners er zo weinig mogelijk hinder van
ondervinden en dient de opstelling ervan voorafgaandelijk besproken te worden met de
betrokken buurtbewoners.
 De tent mag opgesteld worden in het gedeelte van de Vrijgeweidestraat, tussen de
Landbouwstraat en de Fortuinstraat. Het kruispunt Fortuinstraat-Vrijgeweidestraat dient
steeds vrij te blijven.
 De aanvragers dienen ervoor te zorgen dat de bewoners zoveel als mogelijk hun garages
kunnen verlaten/bereiken op 26 augustus 2018. Tijdens de editie van 2017 werden fietsen
tegen de zijgevels, hagen en afsluitingen van de bewoners gezet (waarbij een bewoner niet
tevreden was met de gang van zaken). De organisator voorziet best een medewerker (met
hesje) die toezicht verricht op de ‘fietsenstalling’ op 26 augustus en dit om het ordelijk
opstellen van de fietsen te bekomen.
 Het geleverde verkeersmateriaal dient door de aanvragers zelf geplaatst te worden en na
afloop van de activiteit terug aan de kant gezet te worden.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Verkeerssignalisatie

24/8/2018
08u tot
26/8/2018
17u

Parkeer- en verkeersvrij
maken van Vrijgeweidestraat
tussen Landbouwstraat en
Fortuinstraat

26/8/2018
van 00u
tot 17u

Parkeer- en verkeersvrij
maken van Vrijgeweidestraat
tussen Fortuinstraat en
Vrijbroekspark
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administratieve kost van
25euro aangerekend
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Artikel 3
Het college neemt kennis van de volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
opdracht

datum

Omleiding bussen De Lijn

24, 25 en
26/8/18

opmerking

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Dwars door Mechelen 30 september
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Golazo Sport NV voor de organisatie van Dwars door Mechelen op zondag 30 september 2018,
mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste op 14
september 2018 schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de mogelijke
hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator. De te bedelen
bewonersbrief zal opgesteld worden door het evenementenloket en dient door de
organisator bedeeld te worden in de opgegeven straten.
 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 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.
 De organisatie dient naast de volledige en sportieve organisatie en communicatie in te
staan voor:
- betaling sanitair personeel voor de toiletten van het Stadhuis (zondagtarief);
- de toegangscontrole van de gebruikte lokalen van het Stadhuis en sporthal
Paardenstraatje;
- het plaatsen van signalisatiemateriaal.
 Omwille van verkeersproblematiek dienen volgende maatregelen genomen te worden:
- de deelnemers aansporen om Mechelen via Mechelen-Noord binnen te rijden en de N15
te rijden;
- voldoende en voldoende grote signalisatieborden gebruiken.
 De organisator dient toelating te vragen aan de dienst Waterwegen en Zeekanaal N.V. –
afdeling Zeeschelde, Oostdijk 110 te 2830 Willebroek, wat betreft het gebruik van de
jaagpaden langs de Dijle.
 Gezien het evenement onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoeker), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden, ten laatste 3/9/2018.
 Het definitieve inplantingsplan dient ten laatste op 3/9/2018 aan het evenementenloket
overgemaakt worden, zodat dit voorgelegd kan worden aan politie en brandweer.
 Er mogen geen verankeringen in het wegdek voorzien worden.
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De organisatie dient na het evenement de gebruikte locaties afvalvrij achter te laten
De verantwoordelijkheid van “Dwars door Mechelen” berust volledig bij de organisatie en
kan niet worden verhaald op de stad Mechelen.
De dienst sport staat in voor de algemene coördinatie en begeleiding.

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 – samenwerking Stad
Mechelen.
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Onderstaande locaties mogen gebruik worden op volgende momenten:
 Grote Markt: op zaterdag 29 september 2018 van 14u tot 18u (opbouw) en op zondag 30
september 2018 van 6u tot 20u (opbouw + loopevenement + afbraak).
 Schoenmarkt (uitgezonderd terrasruimte Bar Klak) : op zaterdag 29 september 2018 van
14u tot 18u (opbouw) en op zondag 30 september 2018 van 6u tot 20u (opbouw +
loopevenement + afbraak).
 Ijzerenleen (uitgezonderd terrassenplein): op zaterdag 30 september 2018 van 14u tot 18u
(opbouw) en op zondag 30 september 2018 van 6u tot 20u (opbouw + loopevenement +
afbraak).
Artikel 3
Stad Mechelen wenst op te treden als hoofdsponsor en geeft in ruil logistieke ondersteuning.
De stad wenst dan ook in het VIP-gebeuren als hoofdsponsor behandeld te worden.
Op alle communicatiemateriaal dient de stad Mechelen te worden vermeld als hoofdsponsor
van “Dwars door Mechelen”.
Golazo Sport NV stelt 50 gratis deelnames ter beschikking die door de dienst sport zullen
verdeeld worden onder het personeel van Groep Mechelen.
Artikel 4
Het college duidt schepen W. Schroons aan om aanwezig te zijn op de prijsuitreiking die
voorzien is aan de podiumwagen op de Grote Markt om 15.40u voor de 5 km-loop en
aansluitend voor de 10 km-loop.
Artikel 5
Het college keurt het parcours goed voor de Kidsrun:
Ijzerenleen – Lange Schipstraat – Bruul - Grote Markt.
Artikel 6
Het college keurt het parcours goed voor de 5 km-loop:
Spuibeekstraat – Zijweg N15 - jaagpad Dijle richting Muizen – oversteek grote en kleine sluis
jaagpad richting Mechelen– oversteek Zandpoortvest - Kruidtuin – Leermarkt - Dés.
Boucherystraat - Zakstraat – Befferstraat - doorgang Zeeridder - De Smedtplein –
Varkensstraat - Fr. de Merodestraat - Grote Markt – Ijzerenleen - Lange Schipstraat - Bruul
met aankomst op Grote Markt.
Artikel 7
Het college keurt het parcours goed voor de 10 km-loop:
Spuibeekstraat - zijweg N15 – jaagpad Dijle richting Muizen – Muizen-brug – jaagpad Dijle
richting Mechelen – oversteek Zandpoortvest – Kruidtuin- Leermarkt, Dés. Boucherystraat,
Reuzenstraat, Befferstraat, doorgang Zeeridder, De Smedtplein, Varkensstraat, Fr. de
Merodestraat, Grote Markt, Ijzerenleen, Lange Schipstraat, Bruul met aankomst op Grote
Markt.
Artikel 8
Het college verleent toelating voor het plaatsen van 2 bevoorradingsposten:
 aan de brug in Muizen;
 op de Dés. Boucherystraat.
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Artikel 9
Het college verleent toelating voor het plaatsen van publicitair materiaal langsheen het
parcours en op de Grote Markt. (uitgezonderd Kruidtuin).
Artikel 10
Het college verleent toelating voor (muzikale) animatie op de Grote Markt, IJzerenleen en
Schoenmarkt op zondag 30 september 2018, van 12u tot 18u.
Artikel 11
Het college verleent toelating voor het plaatsen van tenten op:
 Grote Markt: op zaterdag 29 (na de zaterdagmarkt) en zondag 30 september 2018.
 Ijzerenleen: op zaterdag 29 (na de zaterdagmarkt) en zondag 30 september 2018.
 Schoenmarkt: op zaterdag 29 (na de zaterdagmarkt) en zondag 30 september 2018.
 Binnenkoer stadhuis: op zaterdag 29 (na 15u) en zondag 30 september 2018
 Parking aan het Sint-Romboutscollege: op zondag 30 september 2018 tussen 6 en 18u.
Artikel 12
Het college verleent toelating om de verbindingsweg naar de parking aan het SintRomboutscollege af te sluiten op zondag 30 september 2018, tussen 6 en 18u.
Artikel 13
Tijdens beide loopwedstrijden dienen door de organisator op de kruispunten seingevers
geplaatst te worden die ten minste 18 jaar oud moeten zijn.
De lijst van de namen en geboortedatum van de seingevers moet uiterlijk zeven dagen voor de
start van de wedstrijd overgemaakt worden aan de politie, dienst "openbare orde",
commissaris M. Van der Aerschot, Frederik de Merodestraat 88 te 2800 Mechelen.
Artikel 14
Het college geeft een toelating om bewegwijzering en signalisatiemateriaal op te hangen langs
de gemeentewegen, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 28/9/2018 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 2/10/2018.
 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 15
Het college geeft toelating aan Golazo Sport NV om een drankstand in te richten op de Grote
Markt.
Artikel 16
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Protocol & interne
dienstverlening

Voor gebruik
op 29/09/2018
(opbouw vanaf
15u) en op
30/09/2018

Gebruik van de binnenkoer
van het stadhuis voor het
plaatsen van tentjes (10
stuks van 5x5m)

Gratis ter
beschikking stellen

Uitvoeringsdiensten

Voor gebruik
op 29 en
30/09/2018

Verhuur en plaatsing van het
groot podium voor gebruik op
de Grote Markt

Gratis ter
beschikking stellen

Uitvoeringsdiensten

Voor gebruik
op 29 en
30/09/2018

Het voorzien van de nodige
elektriciteitsaansluitingen en
werfkasten (3x63A) op de

Gratis ter
beschikking stellen
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Grote Markt, Ijzerenleen.
Het voorzien van een
watervoorziening op de Grote
Markt t.h.v. ingang parking
Levering van de nodige
nadars voor het afsluiten van
bepaalde punten op de
omloop:
 100 aan de Nekker
 340 aan de Grote
Markt
 40 aan de Yzerenleen
 20 aan de parking
voor het SintRomboutscollege

Gratis ter
beschikking stellen

Voor gebruik
op 29 en
30/09/2018

Levering van 30 herashekken
en betonblokken op de
atletiekpiste van PSRC De
Nekker.

Gratis ter
beschikking stellen

Uitvoeringsdiensten

01/10/2018

Opkuis volledig parcours en
Grote Markt

Uitvoeringsdiensten

Voor gebruik
op 29 en
30/09/2018

Uitvoeringsdiensten

Voor gebruik
op 29 en
30/09/2018

Leveren van de nodige
vuilbakken aan:
 Grote Markt: 45 stuks
 PSRC De Nekker: 20 stuks
 Leveren van een grote
afvalcontainer op de
binnenkoer
Leveren van tafels aan de:
 atletiekpiste PSRC de
Nekker: 50 stuks
 bevoorradingspost
Muizen-Brug: 20 stuks
 bevoorradingspost
Zandpoortvest: 25
stuks
 Grote Markt: 50 stuks
 parking voor het SintRomboutscollege: 90
stuks.

Gratis ter
beschikking stellen
De organisatie dient
de gebruikte locatie
afvalarm achter te
laten.
Gratis ter
beschikking stellen

Uitvoeringsdiensten

Voor gebruik
op 29 en
30/09/2018

Leveren van 30 stoelen op de
Grote Markt en 30 stoelen
aan de PSRC De Nekker

Gratis ter
beschikking stellen

Uitvoeringsdiensten

27/09/2018

Maaien van de graskant op
het Dijlepad

Gratis ter
beschikking stellen

Wijkonderhoudsteam

29/09/2018

Verwijderen van paaltjes en
bloembakken op de Grote
Markt, De Smedtplein en
Reuzenstraat.

Gratis ter
beschikking stellen

Team verkeerssignalisatie

30/09/2018

Parkeer- en verkeersvrij
maken van het parcours

De bijzondere
aandacht wordt er
op gevestigd dat op
de rijbaan steeds

Uitvoeringsdiensten

Voor gebruik
op 29 en
30/09/2018

Uitvoeringsdiensten

Voor gebruik
op 29 en
30/09/2018

Uitvoeringsdiensten
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Team
Verkeerssignalisatie

Huren van het nodige
verkeersmateriaal om het
parcours parkeer- en
verkeersvrij te maken

een vrije doorgang
van ten minste 4
meter voor de
plaatselijke
bewoners en de
grotere voertuigen
van de hulpdiensten
moet gevrijwaard
blijven
Gratis ter
beschikking stellen

Team
Verkeerssignalisatie

29/09/2018
(na
zaterdagmarkt)
t.e.m.
30/09/2018

Parkeervrij maken van
volgende locaties:
 Schoenmarkt
 Ijzerenleen

Gratis ter
beschikking stellen.

Team
Verkeerssignalisatie

29/09/2018

Parkeervrij maken van
volgende locatie:

Gratis ter
beschikking stellen.



parking aan SintRomboutscollege

Sport

Het aanduiden van een
coördinator

Sport

Een liaison met alle
stadsdiensten organiseren

Marketing en
communicatie

Promotiekanalen van de stad
Mechelen ter ondersteuning
van Dwars door Mechelen

Economie

29/09/2018

Vrijmaken van de Grote
Markt en Ijzerenleen van
marktkramen vanaf 14u

AGB SAM

30/09/2018

Gebruik sporthal
Paardenstraatje van 12-18u

Gratis ter
beschikking stellen

Gratis ter
beschikking stellen.
De organisatie zorgt
zelf voor de
bewaking van de
sporthal

Artikel 17
Het college neemt kennis van volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
opdracht

datum

opmerking

Briefing van de seingevers

30/09/2018

Lijst seingevers

Verkeersregeling op de voornaamste kruispunten

30/09/2018

Politiebegeleiding van 3 sportwedstrijden +
begeleiding wagens sportzakken

30/09/2018

Goedkeuring van het parcours
De Lijn in kennis stellen

Monumentenzorg. Begijnhofkerk, buitenrestauratie, toestaan
termijnsverlenging.
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Besluit:
Artikel 1
Het college stemt in met een termijnsverlenging van 70 werkdagen voor de buitenrestauratie
van de Begijnhofkerk.
Artikel 2
Het college opteert ervoor dat de werken voltooid zijn op datum van 1 oktober 2018 (in plaats
van vroege herfst 2018).

Strategie en Ontwikkeling. Child in the City congres: presentatie en
deelname Mechelen Kinderstad.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de deelname van Karen Claes, stafmedewerker Mechelen Kinderstad, aan het
internationale congres in Wenen van 24 september 2018 – 26 september 2018 goed.

Overheidsopdrachten. Leveren en plaatsen van een elektriciteitskast met
ondergrondse stopcontacten Ijzerenleen. Bestek 2018-OO-PP-371.
Goedkeuring gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Leveren en plaatsen van een elektriciteitskast met
ondergrondse stopcontacten Ijzerenleen” akte van het verslag van nazicht van de offertes van
8 mei 2018, opgesteld door Afdeling projecten en planning in samenwerking met de dienst
Overheidsopdrachten.
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 “Leveren en plaatsen van een elektriciteitskast met ondergrondse
stopcontacten Ijzerenleen” aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs),
zijnde Telcom nv, Magazijnenstraat 4 te 2235 Hulshout.

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Mechelen Klimaatneutraal. Goedkeuring
hechten aan de keuze van de winnaars van het wedstrijdreglement
"Klimaatneutrale buurten en initiatieven" in de eerste ronde 2018,
afspraken rond tijdelijke herinrichting Zelestraat en het geven van
opdrachten.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan de keuze van ‘Kippen Noterstraat’ als winnaar van het
wedstrijdreglement Klimaatneutrale buurten en initiatieven voor een bedrag van 2.500 euro.

Publicatie website College van burgemeester en schepenen
25 mei 2018

14

Artikel 2
Het college hecht goedkeuring aan de keuze van ‘Klimaan’ als winnaar van het
wedstrijdreglement Klimaatneutrale buurten en initiatieven voor een bedrag van 3.750 euro.
Artikel 3
Het college hecht goedkeuring aan de keuze van ‘Esdoornplein’ als winnaar van het
wedstrijdreglement Klimaatneutrale buurten en initiatieven voor een bedrag van 3.750 euro.
Artikel 4
Het college hecht goedkeuring aan de keuze van ‘Moestuin Heihoek’ als winnaar van het
wedstrijdreglement Klimaatneutrale buurten en initiatieven voor een bedrag van 3.750 euro,
mits goedkeuring budgetwijziging.
Artikel 5
Het college hecht goedkeuring aan de keuze van ‘Mobiele zonnepalen’ als winnaar van het
wedstrijdreglement Klimaatneutrale buurten en initiatieven voor een bedrag van 3.750 euro.
Artikel 6
Het college hecht geen goedkeuring aan de keuze van ‘Arcadia als winnaar van het
wedstrijdreglement Klimaatneutrale buurten en initiatieven voor een bedrag van 5.000 euro.
Artikel 7
Het college hecht geen goedkeuring aan de keuze van ‘Meubels pimpen’ als winnaar van het
wedstrijdreglement Klimaatneutrale buurten en initiatieven voor een bedrag van 5.000 euro.
Artikel 8
Het college hecht geen goedkeuring aan de keuze van ‘Het Vlot’ als winnaar van het
wedstrijdreglement Klimaatneutrale buurten en initiatieven voor een bedrag van 5.000 euro.
Artikel 9
Het college hecht geen goedkeuring aan de keuze van ‘Dobbelhuizen’ als winnaar van het
wedstrijdreglement Klimaatneutrale buurten en initiatieven voor een bedrag van 5.000 euro.
Artikel 10
Het college neemt akte van de opname van 4.500 euro in budgetwijziging nr. 1/2018. Dit
bedrag is toegevoegd aan budgetsleutel 2018/6490120/50/0350/01 – ramingsnummer
2018160012 en actienummer 2018140079.
Artikel 11
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
artikel

bedrag

omschrijving

leverancier

Ramingsnummer:
2018160012

2 500 €

Prijs winnaar
wedstrijdreglement
“Klimaatneutrale buurten en
initiatieven”

Kippen Noterstraat

Ramingsnummer:
2018160012

3 750 €

Prijs winnaar
wedstrijdreglement
“Klimaatneutrale buurten en
initiatieven”

Klimaan

Ramingsnummer:
2018160012

3 750 €

Prijs winnaar
wedstrijdreglement
“Klimaatneutrale buurten en
initiatieven”

Esdoornplein

Ramingsnummer:
2018160012

3 750 €

Prijs winnaar
wedstrijdreglement
“Klimaatneutrale buurten en
initiatieven”

Moestuin Heihoek
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Ramingsnummer:
2018160012

3 750 €

Prijs winnaar
wedstrijdreglement
“Klimaatneutrale buurten en
initiatieven”

Mobiele zonnepanelen

Artikel 12
Het college vaardigt schepen Marina De Bie af voor de communicatie.
Artikel 13
Het college keurt de plaatsing van moestuinbakken en het verlengen van de bestaande
plantenbak op het pleintje op de hoek van het Bornstraatje en de Zelestraat goed mits
inachtname van voldoende vrije ruimte rond de bestaande speeltoestellen.
Artikel 14
Het college keurt het voorstel van de bewoners voor de plaatsing van groenslingers en een
watertappunt op het pleintje op de hoek van het Bornstraatje en de Zelestraat niet goed.
Artikel 15
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Marketing &
communicatie

Openbaar Domein
Natuur- en
groenontwikkeling
Wijkonderhoud
Uitvoeringsdiensten

opdracht

opmerking

Communicatieplan op te maken voor:
 Bekendmaking winnaars
 Bekendmaking editie Klimaatneutrale
buurten en initiatieven september
2019
 Persbericht, …
Ondersteuning geven bij dossier
Noterstraat
Ondersteuning geven bij dossier
Noterstraat
Verplaatsen van struiken op het pleintje
Zelestraat-Bornstraatje
Verlengen plantenbak op pleintje
Zelestraat-Bornstraatje
Ordelijk plaatsen van bestaande losse
groenbakken ter preventie van parkeren

Artikel 16
Het college neemt akte van het overzicht van de verschillende subsidies die in de periode
januari-maart 2018 verleend werden door de dienst Duurzame Ontwikkeling en Energie in
kader van het reglement ‘Klimaatneutrale buurten en initiatieven’:
Klimaan
#voorlopignogSONdernaam
Duiveltjestuin

Opstart burgerbeweging Klimaan 27
januari 2018
Toonmoment
#voorlopignogSONdernaam op 1 maart
2018
Uitbreiding Duiveltjestuin in
Duivelstraatje

250,00 euro
400,00 euro
500,00 euro

Vorming Plus

Klimaatwandeling op 14 juni 2018

130,00 euro

Vorming Plus

Klimaatlezing op 18 september 2018

500,00 euro
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Mondiaal Beleid. Goedkeuring organisatie themadag 'Gelukkig 2030' voor
Mechelse basisscholen, in samenwerking met Djapo vzw op dinsdag 27
november 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit de praktische organisatie van de themadag rond duurzaamheid voor
Mechelse basisscholen op dinsdag 27 november 2018 goed te keuren.
Artikel 2
Het college hecht goedkeuring aan de samenwerking met Djapo vzw om samen met de
Mechelse organisaties uit de Mondiale Raad de themadag voor Mechelse basisscholen op 27
november 2018 vorm te geven.

P&P - Mobiliteit. Plangroep Mobiliteit. Aktename verslag van 19 april 2018
en goedkeuren acties.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de Plangroep mobiliteit van 19 april 2018.
Artikel 2
Het college neemt volgende beslissingen:
1. Geerdegem-Schonenberg: melding opnemen met bedrijf ‘Dynamic Parcel Distribution’
(DPD)
2. Dijle: plaatsbezoek door team mobiliteit ivm creëren van extra parkeerplaats +
doortrekken van arceringen
3. Blokstraat: geen actie
4. Hazelaarstraat: opdracht om een bord “opgepast voor spelende kinderen” te plaatsen
5. Onze-Lieve-Vrouwestraat: plaatsen extra C31a-signalisatie
6. Leopoldstraat: geen actie
7. Hanswijkdries: geen actie
8. Nekkerspoelstraat: team mobiliteit tekent plan uit voor herinchting kruispunt
9. Neerheide: aanbrengen van gearceerde vakken + opdracht om de signalisatie zone 30
duidelijk aan te brengen
10. Belgradestraat: verwijderen van lijnen
11. Zakstraat: controle door politie
12. Zeutestraat: aanbrengen van gele belijning aan beide kanten van de oprit
13. Geerdegem-Schonenberg: plaatsen van twee rijbaankussens ter hoogte van nr 283.
Het college neemt er kennis van dat het overleg met de bewoners van GeerdegemSchonenberg plaatsvindt op 5 juni 2018, waar de snelheidsproblemathiek zal aan bod
komen en geeft opdracht om de klachtenbrieven dienaangaande te beantwoorden.
14. Stenenmolenstraat: bevragen en gele lijnen laten verwijderen
15. Varenbosstraat: aanbrengen van gele lijnen aan linkerkant van garagepoort
16. Groenstraat: geen actie
17. Brusselsesteenweg: plaatsen van twee paaltjes aan beide zijden van de brug
18. Terwenblok: team mobiliteit vraagt vergunning na bij bouwdienst
19. Ontvoeringsplein: plaatsen B17-signalisatie
20. Zandvoortstraat: geen actie
21. Kannunik De Deckerstraat: aanbrengen fietssymbolen in thermoplast
22. Tervuursesteenweg: geen actie
23. Groenenbeemd: plaatsen van paaltjes
24. Tivolilaan: aanbrengen van gele lijnen
25. Gasthuisveldstaat: geen actie
26. Liersesteenweg: team mobiliteit neemt dit intern op
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27. Het Eitje: geen actie
28. Oud Oefenplein: plaatsbezoek door politie en team mobiliteit
29. Galgenberg: plaatsbezoek door politie en team mobiliteit
30. Dennenstraat: aanbrengen van zebrapad
31. Tervuursesteenweg: aanbrengen van witte stippellijnen
32. Wilgenstraat: geen actie
33. Jubellaan: geen actie
34. Dennenstraat: geen actie
35. Hendrik Speecqvest: melding doorgeven aan sociaal huis
36. Geerdegem-Schonenberg: geen actie
37. Antoon Spinoystraat: team mobiliteit neemt dit intern op
38. Gasthuisveldstraat: geen actie
39. Oude Antwerpsebaan: geen actie
40. Oude Antwerpsebaan: geen actie
41. Oude Antwerpsebaan: geen actie
42. Oude Antwerpsebaan: geen actie
43. Draaibankstraat: geen actie
44. Frederik de Merodestraat: geen actie
45. Tervuursesteenweg: verplaatsen van A14-signalisatie
46. Faid’Herbestraat: intekenen van twee parkeervakken en aanpassen van signalisatie
47. Kadodderstraat: plaatsen van bloembakken tussen Liersesteenweg en Kaboutersstraat
48. Battelbrug: het college besluit effectief tot inrichting van een vrachtwagensluis aan de
Battelbrug en geeft opdracht om het advies van de brandweer hierover in te winnen en
een plan van aanpak voor te leggen (cfr. collegebeslissing 9 mei 2018 – punt 72 en 25
mei 2018 – punt 92)
49. Sint-Lambertuslaan: uitvoeren van tellingen door politie
50. Ijzerenleen: herschilderen van bestaande signalisatie
51. Landbouwstraat: politie vraagt intern na
52. Noordveld: geen actie
53. Postzegellaan: vraag overmaken aan AWV
54. Bergstraat: plaatsen van signalisatie met vermelding van straatbreedte
55. Coxiestraat: plaatsen van paaltje
56. Jodenstraat: bijplaatsen van E3-signalisatie
57. Motstraat: team mobiliteit bekijkt intern
58. Lotelingestraat: geen actie
59. Autoluwe zone: team mobiliteit bekijkt intern
60. Goswin de Stassartstraat: team mobiliteit neemt contact op met hotel
61. Zwartzustersvest: tijdelijk verwijderen van 4 betonblokken en communiceren aan AWV
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

Opdracht

Verkeerssignalisatie

Doortrekken van arceringen in Dijle

Verkeerssignalisatie

Plaatsen bord “opgepast voor spelende
kinderen”
Plaatsen van C31a-signalisatie in OnzeLieve-Vrouwestraat
Aanbrengen van gearceerde vakken in
Neerheide + duidelijke aanbrengen ‘zone
30’
Verwijderen van lijnen in Belgradestraat

Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie

Aanbrengen van gele belijning aan beide
kanten van de oprit in de Zeutestraat
Verwijderen van gele lijnen in
Stenenmolenstraat na bevraging team
mobiliteit
Aanbrengen van gele lijnen aan linkerkant
van garagepoort in de Varenbosstraat
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1,20 euro/m

165 euro
1,20 euro/m
1,20 euro/m
1,20 euro/m
Op te vragen
1,20 euro/m
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Verkeerssignalisatie

165 euro

Verkeerssignalisatie

Plaatsen B17-signalisatie op
Ontvoeringsplein
Aanbrengen fietssymbolen in thermoplast
in Kannunik De Deckerstraat
Aanbrengen van gele lijnen in de Tivolilaan

Verkeerssignalisatie

Aanbrengen van zebrapad in Dennenstraat

1,20 euro/m

Verkeerssignalisatie

Aanbrengen van witte stippellijnen in
Tervuursesteenweg
Verplaatsen van A14-signalisatie in de
Tervuursesteenweg
Schilderen van twee parkeervakken, gele
lijnen en aanpassing van signalisatie in de
Faid’Herbestraat
Herschilderen van bestaande
fietssignalisatie in de Ijzerenleen
Bijplaatsen van E3-signalisatie in
Jodenstraat
Plaatsen van signalisatie met vermelding
van straatbreedte in Bergstraat
Contact opnemen met bedrijf ‘Dynamic
Parcel Distribution’ (DPD) i.v.m. parkeren
in Geerdegem-Schonenberg
Beantwoorden klachtenbrieven
snelheidsproblematiek GeerdegemSchonenberg
Plaatsbezoek in Dijle ivm foutparkeren

1,20 euro/m

Plan uittekenen voor herinrichting
kruispunt
Bevragen ivm opritten in
Stenenmolenstraat
Vergunning navragen van garage in
Terwenblok
Intern navragen ivm lichtenregeling
Liersesteenweg
Plaatsbezoek met politie inplannen in Oud
Oefenplein
Plaatsbezoek met politie inplannen in
Galgenberg
Melding ivm paaltjes in Hendrik Speecqvest
doorgeven aan sociaal huis
Intern navragen ivm fietspaden in de
Antoon Spinoystraat
Vraag ivm signalisatie Postzegellaan
overmaken aan AWV
Intern navragen ivm parkeerregime in
Motstraat
Intern bekijken ivm communicatie
autodelen in autoluwe zones
Contact opnemen met hotel in Goswin de
Stassartstraat ivm verkeerscirculatie
hotelgasten
Communiceren van tijdelijk verwijderen
van betonblokken in Zwartzustersvest
Plaatsen van twee paaltjes aan beide zijden
van de brug in Brusselsesteenweg
Plaatsen van paaltjes in Groenenbeemd

0 euro

Verkeerssignalisatie

Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Team Mobiliteit
Team Mobiliteit
Team Mobiliteit
Team Mobiliteit
Team Mobiliteit
Team Mobiliteit
Team Mobiliteit
Team Mobiliteit
Team Mobiliteit
Team Mobiliteit
Team Mobiliteit
Team Mobiliteit
Team Mobiliteit
Team Mobiliteit
Team Mobiliteit
Team Mobiliteit
Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein
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Op te vragen
1,20 euro/m

98,50 euro
1,20 euro/m
1,20 euro/m
165 euro
95 euro
0 euro

0 euro

0 euro
0 euro
0 euro
0 euro
0 euro
0 euro
0 euro
0 euro
0 euro
0 euro
0 euro
0 euro
93,04 euro
46,52 euro
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Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team
Wijkonderhoud

Plaatsen van paaltje in Coxiestraat

46,52 euro

Verwijderen en terugplaatsen van 4
betonblokken in Zwartzustersvest
Plaatsen van bloembakken in de
Kadodderstraat

0 euro
Op te vragen

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

Opdracht

Politie

Controle uitoefenen in Zakstraat

Politie

Uitvoeren van tellingen in de SintLambertuslaan

Politie

Navragen ivm snelheidszone in
Landbouwstraat

opmerking

Marketing en Communicatie. Goedkeuring traject jongeren participatie n.a.v.
de verkiezingen.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt participatietraject goed m.b.t. jongeren en verkiezingen. Dit omvat:
 organisatie Democratiefabriek met lokaal luik voor de 3de graden van Mechelse scholen van
24 september tot 8 oktober 2018 in de tentoonstellingsruimte van het Hof van Busleyden;
 aankoop brochure ‘Jong gespuis in het gemeentehuis’ voor alle 3de graden van Mechelse
scholen;
 facilitator zijn bij schooldebatten door bij politieke partijen 1 contactpersoon te zoeken als
contact voor scholen. Organisatie van debatten in scholen ligt volledig in handen van de
school;
 ondersteunen van politiek debat in Thomas More Hogeschool op 27 september 2018.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
Dienst
Marketing &
Communicatie

Opdracht
-

-

Onderwijsondersteuning

-

Jeugddienst

-

Opmerking

Brochure ‘jong gespuis in
het gemeentehuis’
aankopen voor alle 3de
graden in Mechelen.
Opmaak affiche/flyer voor
debat.
Ontwikkelen van livepoll
tijdens debat zodat direct
duidelijk wordt wat voor
jongeren belangrijk is.
Bekendmaken via OOM en
kanalen: debat in Thomas
More
Verspreiden van brochure
naar alle 3de graden van alle
Mechelse scholen
Bekendmaken van debat op
27 september in Th. More
Hogeschool
Uit enquête naar 16+ en
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Erfgoedontwikkeling

-

Mechelse Feesten

-

onderzoek VVJ -15 thema’s
halen die van belang
kunnen zijn voor debat
Ter beschikking stellen van
tentoonstellingsruimte van
24 september tot en met 8
oktober 2018 +
museumpersoneel aanwezig
voor het onthaal van de
leerlingen.
Gidsen voorzien voor
democratiefabriek van 24
september t/m 8 oktober

Concrete afspraken
kunnen gemaakt worden
met
onderwijsondersteuning

Concrete afspraken
kunnen gemaakt worden
met
onderwijsondersteuning

Artikel 3
Het college beslist in budgetwijziging nr. 1/2018 een bedrag van 5.500 euro te verschuiven
van ramingsnummer 2018150268 (budgetsleutel: 2018/6490111/30/0880/01) naar
ramingsnummer 2018150372 (budgetsleutel: 2018/6130350/20/0119/14).

Economie. Principiële goedkeuring informatief magazine voor de handelaars
- EFRO 992 Project Mechelen MeeMaken.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat principieel akkoord met de productie van een informatief magazine voor de
handelaars.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de afdeling Marketing & Communicatie om dit project van
dienst Economie van nabij op te volgen en te ondersteunen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Buurtfeest Oud Oefenplein 1
september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij de toelating wordt
verleend om een buurtfeest Oud Oefenplein te organiseren op 1 september 2018 van 10u tot
19u, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...).
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 Algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005.
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Conform het goedgekeurde kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 mag de maximale
geluidsnorm niet meer dan 85 dB(A) bedragen.
Algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005.
Een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden.
Er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP).
Algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014.
De organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen.
Het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden.
De bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.

Artikel 2
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven voor de
organisatie van een rommelmarkt tijdens het buurtfeest op 1/9/2018 van 11u tot 18u conform
kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 – punt 77, mits aan volgende voorwaarden wordt
voldaan:
 de wet op de ambulante handel dient nageleefd te worden;
 particulieren mogen enkel goederen verkopen die hen toebehoren. Deze goederen werden
niet aangekocht, gefabriceerd of geproduceerd om te verkopen;
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van een barbecue, mits aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
 de bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd;
 een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen, dat ze niet kunnen worden omgestoten.
 nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen aanwezig te zijn. In de nabijheid moet
steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen
niet onbeheerd worden gelaten;
 algemene voorschriften met betrekking tot het opstellen van een barbecue, kooktoestellen
en frituren op de openbare weg of openbaar domein vastgesteld door het college in
vergadering van 2 februari 2005;
 algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Team Verkeerssignalisatie

1/9/2018
van 01u
tot 21u

Parkeervrij maken
van parking
Lijsterstraat



Uitvoeringsdiensten

1/9/2018

Ter beschikking
stellen van het
gevraagde
materiaal:



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

100 grote tafels,
50 kleine tafels,
200 stoelen, klein
podium
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Wijkonderhoudsteam

1/9/2018

Ter beschikking
stellen van 5
vuilnisbakken



Artikel 5
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het buurtfeest op het Oud Oefenplein dat doorgaat op 1 september 2018, vast
als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het buurtfeest op het Oud Oefenplein dat doorgaat op 1
september 2018, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 1 september
2018 behoudens andersluidende.
Artikel 2: parking in de Lijsterstraat ter hoogte van de huisnummers 6, 8 en 10:
Het parkeren is verboden op 1 september 2018 van 01u00 tot 21u00. 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 1 september 2018 van
01u00 tot 21u00. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C3.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Rommelmarkt buurt Pennepoel 17
juni 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de buurt Pennepoel de toelating wordt verleend om een rommelmarkt te organiseren op
zondag 17 juni 2018 van 07u tot 19u, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 Algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005.
 Conform het goedgekeurde kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 mag de maximale
geluidsnorm niet meer dan 85 dB(A) bedragen.
 Algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005.
 Een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden.
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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;

Artikel 2
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op elektriciteit, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
 De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn.
 Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
 Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen aanwezig te
zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken te voorzien. In de nabijheid moet steeds
iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet
onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum
17 juni
2018
van 06u
tot 19u

opdracht
Parkeer- en
verkeersvrij maken
van
Gasthuisveldstraat,
Ijzerstraat,
Ieperleestraat en
Pennepoelstraa

opmerking


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

Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van de rommelmarkt ‘Pennepoel’ die doorgaat op 17 juni 2018 in 4 verschillende
straten, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de rommelmarkt ‘Pennepoel’ die doorgaat op 17 juni 2018 in 4
verschillende straten in Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 17 juni
2018 behoudens andersluidende.
Artikel 2: PENNEPOELSTRAAT
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-Het parkeren is verboden tussen de Schijfstraat en de Oude Liersebaan op 17 juni 2018
tussen 06u00 en 19u00 aan beide zijden van de rijbaan. Deze maatregel wordt ter kennis
gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen van het type Xa, die het begin
van de reglementering aanduiden, van het type Xd, die de herhaling van de reglementering
aanduiden.
-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen, tussen de Schijfstraat en
de Oude Liersebaan, op 17 juni 2018, tussen 06u00 en 19u00. Dit wordt ter kennis gebracht
door middel van verbodsborden C3.
Artikel 3: GASTHUISVELDSTRAAT
-Het parkeren is verboden tussen de Liersesteenweg en de Oude Liersebaan op 17 juni 2018,
tussen 06u00 en 19u00 aan beide zijden van de rijbaan. Deze maatregel wordt ter kennis
gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen van het type Xa, die het begin
van de reglementering aanduiden, van het type Xd, die de herhaling van de reglementering
aanduiden.
-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen, tussen de Liersesteenweg
en de Oude Liersebaan, op 17 juni 2018, tussen 06u00 en 19u00. Dit wordt ter kennis
gebracht door middel van verbodsborden C3.
Artikel 4: IJZERSTRAAT
-Het parkeren is verboden tussen de Gasthuisveldstraat en de Ieperleestraat, op 17 juni 2018
tussen 06u00 en 19u00, aan beide zijden van de rijbaan. Deze maatregel wordt ter kennis
gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen van het type Xa, die het begin
van de reglementering aanduiden, van het type Xd, die de herhaling van de reglementering
aanduiden.
-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen, tussen de
Gasthuisveldstraat en de Ieperleestraat, op 17 juni 2018, tussen 06u00 en 19u00. Dit wordt
ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
Artikel 5: IEPERLEESTRAAT
-Het parkeren is verboden tussen de Oude Liersebaan en de Liersesteenweg, op 17 juni 2018
tussen 06u00 en 19u00, aan beide zijden van de rijbaan. Deze maatregel wordt ter kennis
gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen van het type Xa, die het begin
van de reglementering aanduiden, van het type Xd, die de herhaling van de reglementering
aanduiden.
-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen, tussen de Oude Liersebaan
en de Liersesteenweg, op 17 juni 2018, tussen 06u00 en 19u00. Dit wordt ter kennis gebracht
door middel van verbodsborden C3.
Artikel 6: MANDELSTRAAT
In de Mandelstraat, tussen de Ieperleestraat en de Leiestraat wordt op 17 juni 2018, tussen
06u00 en 19u00, tweerichtingsverkeer ingesteld dat wordt aangeduid door het afdekken van
de verkeersborden C1 en F19 en plaatsing van het verkeersbord A39.
Artikel 7:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 8:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 9:
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. Kermis Battel 11 en 12 augustus
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Wijkraad Battel voor de organisatie van een rommelmarkt op de Battelsesteenweg vanaf
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nummer 463 tot brug en op de Arkade van 12 augustus 2018 van 8u 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;
 er 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 1 maart 2012;
 tijdens de rommelmarkt moet er steeds een vrije rijbreedte van 4 meter zijn;
 particulieren mogen enkel goederen verkopen die hen toebehoren. Deze goederen werden
niet aangekocht, gefabriceerd of geproduceerd om te verkopen;
 handelaars dienen:
- in het bezit te zijn van een kaart voor ambulante handel op de openbare weg;
- zich te houden aan de wet op ambulante handel;
- toelating te vragen aan de gemeente;
- indirecte belasting voor ambulante handel op de openbare weg te betalen.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de toestemming van de burgemeester om een verkeersvrije
zone in te stellen vanaf brug Battel (brug inbegrepen) tot kruispunt Apotheek de Lindeboom
(huisnummer: 463) op zondag 12 augustus 2018 van 06 uur tot 18 uur, indien aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 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;
 een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
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
zijn;
 het kruispunt Wolverbosstraat-Battelse Bergen-Zennegatvaart steeds vrij blijft voor de
bewoners van de kanaaldijk en voor de fietsrecreanten;
 Voor het gebruik van de Battelsesteenweg tussen de brug VHF 10 en het kruispunt 'Le
Peigné' dient de toelating bekomen te worden van het Agentschap Wegen en Verkeer,
District Puurs, Rijksweg 26 te 2870 Puurs aangezien de Battelsesteenweg een gewestweg
is;
 voor de mogelijke problemen met fietsers dient de organisator structurele maatregelen aan
te wenden zoals bijvoorbeeld verwittigingsborden dat fietsers moeten afstappen;
 qua op- en afbouw dient er rekening gehouden te worden met de werken aan het
'Zennegat' waarbij het werfverkeer tijdens de weekdagen over de Battelse Bergen rijdt.
Met de aannemer dienen bijgevolg de nodige afspraken gemaakt te worden dat niet te
vroeg opgebouwd en niet te laat afgebouwd wordt.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten ivm Rommelmarkt op 12/8/2018:
dienst
Verkeerssignalisatie

datum
Zondag 12
augustus
2018 van
06u tot 18u

opdracht

opmerking

Het instellen van een
verkeersvrije zone:
Vanaf brug Battel ( brug
inbegrepen ) tot kruispunt
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Apotheek de Lindeboom
(huisnummer: 463) Hiervoor
het nodige materiaal voorzien
+ leveren en ophalen.

Wijkonderhoudsteam

Zondag 12
augustus
2018 van
06u tot 18u

Parkeervrij maken van
Battelsesteenweg van brug
Battel tot kruispunt aan de
apotheek De Lindeboom ( hnr
:463)

Zondag 12
augustus
2018

Ter beschikking stellen van 10
vuilnisbakken

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

datum

Controle tijdens het opstellen van de rommelmarkt en
gedurende de duur van de rommelmarkt.
De Lijn in kennis stellen van de verkeershinder.

zondag 12
augustus 2018

opmerking

Artikel 5
Het college neemt kennis van de toelating van de burgemeester aan Battel Boegeert voor de
organisatie van Battel Boegeert Serveert op het Arkadeplein van 11 t.e.m. 12 augustus 2018,
telkens van 12u tot 22u, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005;
 vanaf 1 januari 2013 zijn de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten van toepassing:
 er 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).
Artikel 6
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas (zoals aangeduid op het
inplantingsplan), mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie;
 de aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…);
 de gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn;
 zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd;
 nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen aanwezig te
zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken te voorzien. In de nabijheid moet steeds
iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet
onbeheerd worden gelaten;
 algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten ivm Battel Boegeert Serveert op 11 en 12/8/2018:
dienst

datum
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Uitvoeringsdiensten

11 &
12/8/2018

Ter beschikking stellen van
elektriciteit

Artikel 8
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Bart Everaerts 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.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Netwerkmoment Mechelen
Meemaken 1 juli 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Mechelen Meemaken vzw voor de organisatie van een netwerkmoment op de Koremarkt op 1
juli 2018 van 18u30 tot 22u30, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 de toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten;
 waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten);
 de geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...);
 de omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator;
 de nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken;
 het evenement dient door te gaan op het verkeersvrije gedeelte van de Korenmarkt;
 er kunnen geen tenten meer ter beschikking gesteld worden. Deze zijn allemaal verhuurd
aan andere organisaties.
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 – groepering
handelaars.
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Uitvoeringsdiensten

1/7/2018

Ter beschikking stellen van
elektriciteit

Wijkonderhoudsteam

1/7/2018

Ter beschikking stellen van 4
vuilnisbakken.

opmerking

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. American Days 18 en 19 augustus
2018.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Mozaïek vzw voor de organisatie van American Days op de parking van het slachthuis
(Slachthuislaan) op 18 en 19 augustus 2018 telkens van 12u tot 23u30, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 de toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten;
 waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten);
 de geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...);
 de omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator;
 de nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken;
 de organisator dient er op toe te zien dat de inritten naar het slachthuis en
dierenbescherming steeds vrij blijven voor eventuele hulpinterventies van de hulpdiensten;
 de organisator dient toelating te vragen aan Slachthuis om de parking te mogen gebruiken.
Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op 18
en 19 augustus 2018 telkens van 12u tot 23u30 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;
 de muziekboxen dienen zo opgesteld te worden dat de muziek weg van de
dierenbescherming wordt gespeeld.
Artikel 3
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Tifanny Verbond op basis van
het blanco moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden;
 de verkoop is verboden aan minderjarigen;
 de verkoop mag niet gebeuren aan personen die kennelijk dronken zijn;
 de aanvrager ziet er op toe dat de andere personen die eventueel drank zouden schenken
eveneens in het bezit zijn van een blanco moraliteitsattest.
Artikel 4
Het college geeft toelating tot het plaatsen van een barbecue, mits aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
 de bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd;
 een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten;
 nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen aanwezig te zijn. In de nabijheid moet
steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen
niet onbeheerd worden gelaten;
 algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
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Artikel 5
Het college geeft een toelating om bewegwijzering op te hangen in de Galgenstraat en Oude
Antwerpsebaan, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 deze mag geplaatst worden vanaf 16/8/2018 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 21/8/2018;
 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 6
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Uitvoeringsdiensten

16/8/2018

Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen:
- 20 nadars
- 180 stoelen
- 25 kleine tafels
- 10 grote tafels

Huurprijs: 205,00 euro

Verkeerssignalisatie

16/8/2018
van 06u
tot
19/6/2018
23u30

Parkeervrij maken van:
- Slachthuislaan
(behalve de verticale
parkeerplaatsen
achteraan)

Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

18/8/2018
9u tot
19/8/2018
23u30

Parkeervrij maken van:
o Galgenstraat even
kant
o

opmerking

deel van Oude
Antwerpsebaan van nr.
180 tot 208

Artikel 7
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van de American Days dat doorgaat op 18 en 19 augustus 2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de American Days dat doorgaat op 18 en 19 augustus 2018, in
Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing van 16 tot 19 augustus 2018
behoudens andersluidende.
Artikel 2: Slachthuislaan m.u.v. de dwarse parkeerplaatsen ter hoogte van het basketbalveld
en hondenweide, Galgestraat zijde pare huisnummers, Oude Antwerpsebaan tussen
huisnummer 180 en 208:
Het parkeren is verboden van 16 augustus 2018 - 6.00 uur tot 19 augustus 2018 -23.30 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: Galgestraat zijde pare huisnummers, Oude Antwerpsebaan tussen huisnummer 180
en 208:
Het parkeren is verboden van 18 augustus 2018 - 9.00 uur tot 19 augustus 2018 -23.30 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 4:
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Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 5:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 6:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Rommelmarkt Hanswijkstraat 16
september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Saluti bvba voor de organisatie van een rommelmarkt in de Hanswijkstraat op 16 september
2018 van 09u tot 17u, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 de toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten;
 waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 de geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 de omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 de nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
 de wet op 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 organisator dient de nadars zelf te plaatsen bij aanvang en na afloop van het event
opnieuw terzijde te plaatsen.
 de aanvrager dient ervoor te zorgen dat brandweerwagens en hulpdiensten, in geval van
nood, steeds de Hanswijkstraat kunnen inrijden via Vijfhoek en dat de wagens zich tussen
de kramen kunnen bewegen.
Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 798,75 euro.
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie;
 de aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…);
 de gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn;
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zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd;
nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen aanwezig te
zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken te voorzien. In de nabijheid moet steeds
iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet
onbeheerd worden gelaten;
algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.

Artikel 4
Het college geeft toelating tot het plaatsen van een barbecue, mits aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
 de bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd.
 een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten.
 nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen aanwezig te zijn. In de nabijheid moet
steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen
niet onbeheerd worden gelaten.
 algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Verkeerssignalisatie

16/9/2018
van 06u
tot 19u

Parkeer- en verkeersvrij
maken van Hanswijkstraat en
Potterijstraat

Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

Artikel 6
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van de rommelmarkt in de Hanswijkstraat, die doorgaat op 16 september 2018,
vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de rommelmarkt in de Hanswijkstraat en de Hendrik Speecqvest,
die doorgaat op 16 september 2018 in Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van
toepassing op 16 september 2018 behoudens andersluidende.
Artikel 2: Hanswijkstraat
-Het parkeren is verboden tussen het kruispunt met de Vijfhoek en het kruispunt met de
Hendrik Speecqvest, op 16 september 2018 tussen 06u00 en 19u00, aan beide zijden van de
rijbaan. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld met
de pijlen van het type Xa, die het begin van de reglementering aanduiden, van het type Xd,
die de herhaling van de reglementering aanduiden.
-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders, in beide richtingen, tussen het kruispunt met
de Vijfhoek en het kruispunt met de Hendrik Speecqvest, op 16 september 2018 tussen 06u00
en 19u00. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.
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mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Cuba Libre 15 juni 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Cuba Libre, vertegenwoordig door Miguel Andres Ska voor de organisatie van Cuba LIbre op
het binnenplein van het Stadhuis op vrijdag 15 juni 2018 van 16u tot 23u30, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
 de organisator past de aanbevelingen toe:
- niet met glas werken – alles serveren in herbruikbare/ plastiek bekers;
- afval dient in de vuilnisbakken gedaan te worden, niet ernaast.
 de toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten;
 waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten);
 de geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...);
 de omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator. De
bewonersbrief zal door het evenementenloket opgesteld worden en dient door de
organisator in de opgegeven straten bedeeld te worden ten laatste tegen 1 juni 2018;
 de nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken;
 gezien het evenement onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoekers), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden, ten laatste tegen 14 mei 2018;
 de organisator dient zelf in te staan voor de bewaking van het terrein. Hij dient hiervoor te
werken met een erkende bewakingsfirma. Er dienen 4 bewakingsagenten ingezet te
worden;
 met de huisbewaarder moeten de nodige afspraken gemaakt te worden wat betreft:
- openen en sluiten Keldermanszaal en stadhuis;
- opbouw en afbraak standen en stapelen materialen;
- opruim binnenkoer en Keldermanszaal;
- gebruik toiletten stadhuis en Keldermanszaal;
 de openbare toiletten van het stadhuis mogen gebruikt worden wanneer de organisator zelf
toezicht voorziet. De toiletten van de Keldermanszaal mogen enkel gebruikt worden door
de medewerkers van het event;
 de binnenkoer moet tegen 16 juni ‘s morgens volledig leeg en opgeruimd zijn.
 bij de op- en afbouw dient de organisator rekening te houden met het autoluw karakter
van de Grote Markt en omliggende straten (registratie bij Indigo);
 de organisator dient er op toe te zien dat de max. capaciteit van het binnenplein van het
stadhuis niet overschreden wordt.
Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op
15/6/2018 van 16u tot 23u30 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;
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verplicht gebruik van meet- en registratiesysteem 10Eazy volgens de opgelegde
richtlijnen– ter beschikking gesteld door Stad Mechelen. Af te halen op afspraak bij het
Evenementenloket, mits betaling van een waarborg van 250,00 euro. Een week voor
afhaling, dient de organisator te laten weten hoeveel meter kabel er nodig is om de 10Eazy
op de juiste plaats te zetten;
verplicht aanleveren van een geluidsplan, ten laatste 4 weken voor het evenement. Op het
plan dienen volgende zaken duidelijk zichtbaar te zijn:
- alle podia indien van toepassing;
- alle luidsprekers en hun oriëntatie;
- de meetplaats met aanduiding van de afstand tot de luidsprekers;
- in openlucht of in een tent;
- wanneer de luidsprekers de muziek in één bepaalde richting over het publiek
verspreiden (meestal vertrekkende vanaf het podium), bevindt de meetplaats zich op
1/2 tot 1/3 van de afstand tussen het podium en het verste punt van de publieksruimte
met een maximum van 70 m;
- wanneer de luidsprekers de muziek in verschillende richtingen over het publiek
verspreiden, bevindt de meetplaats zich centraal tussen de luidsprekers, op de kruising
van de denkbeeldige assen door alle luidsprekers;
- de mengtafel;
het niet naleven van de richtlijnen en voorwaarden, zal aanleiding geven tot strengere
voorwaarden bij een volgende editie of zelfs weigering.

Artikel 3
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Miguel Andres Ska op basis van
het blanco moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden;
 de verkoop is verboden aan minderjarigen;
 de verkoop mag niet gebeuren aan personen die kennelijk dronken zijn;
 de aanvrager ziet er op toe dat de andere personen die eventueel drank zouden schenken
eveneens in het bezit zijn van een blanco moraliteitsattest.
Artikel 4
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op elektriciteit, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie;
 de aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…);
 de gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn;
 zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd;
 nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen aanwezig te
zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken te voorzien. In de nabijheid moet steeds
iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet
onbeheerd worden gelaten;
 algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum
15/6/2018

opdracht
Leveren en ophalen van de
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gevraagde materialen:
- 25 nadarhekken
Ter beschikking stellen van
elektriciteit
Wijkonderhoudsteam

15/6/2018

4x 64A

Verwijderen en terugplaatsen
van bloembakken
Ter beschikking stellen van
15 vuilnisbakken

Interne
dienstverlening en
protocol

Ter beschikking stelln van
Keldermanszaal en
binnenplein Stadhuis

Er dient vooraf een
gebruiksovereenkomst
ondertekend te worden.
Waarborg en
verzekering dienen in
orde te zijn vooraleer
de
gebruiksovereenkomst
wordt getekend.
Het huishoudelijk
reglement en
retributiereglement
dienen te worden
nageleefd. De huur voor
de zaal bedraagt 600
euro (avonddeel).
Dranken dienen te
worden aangekocht via
de stad. Wanneer eigen
wijnen worden
verkocht, moet 75 euro
stopselgeld betaald te
worden, tenzij
fairtradewijn wordt
geschonken.

Burgerlijke stand

Trouwers op de hoogte
brengen dat wagens niet op
binnenplein Stadhuis
kunnens parkeren, maar in
Befferstraat

De voertuigen dienen
voorzien te worden van
een doorgangsbewijs
waarbij de dienst
burgerlijke stand de
noodzakelijke gegevens
zoals merk,
nummerplaat en
titularis van de
nummerplaat
overmaakt aan het
team
verkeerssignalisatie
voor opmaak van dit
doorgangsbewijs.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Kermisconcert Simacon 17 juni
2018.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Simacon Hombeek voor de organisatie van hun concert ter gelegenheid van Hombeek Kermis
in de Frans Reyniersstraat op 17/6/2018 van 14u tot 17u, mits aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
 de toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten;
 waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten);
 de geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...);
 de omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator;
 de nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Verkeerssignalisatie

17/6/2018
van 14u
tot 17u

Parkeervrij maken van Frans
Reyniersstraat, tussen
kruispunt Mechelseweg en
huisnummer 19 (restaurant
De Neus van Baron)

17/6/2018
van 14u
tot 17u

Verkeersvrij maken van Frans
Reyniersstraat ter hoogte van
huisnummer 38

opmerking
Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

Artikel 3
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het kermisconcert van de Simacon Band Hombeek dat doorgaat op 17 juni
2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het kermisconcert van de Simacon Band Hombeek dat doorgaat
op 17 juni 2018 in Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 17 juni 2018,
behoudens andersluidende.
Artikel 2: Frans Reyniersstraat
-Het parkeren is verboden tussen het kruispunt met de Mechelseweg en huisnummer 19 op 17
juni 2018 tussen 14u00 en 17u00 aan beide zijden van de rijbaan. Deze maatregel wordt ter
kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen van het type Xa, die het
begin van de reglementering aanduiden, van het type Xd, die de herhaling van de
reglementering aanduiden.
-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 17 juni 2018 tussen
14u00 en 17u00. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.
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mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Circus Ronaldo Swing.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Circus Ronaldo voor de organisatie van Swing op onderstaande locaties en data:
 5 t.e.m. 8 juli 2018 op terrein achter sporthal (Kouter Leest);
 12 t.e.m. 15 juli 2018 achter wijkhuis Battel (Marterstraat);
 19 t.e.m. 22 juli 2018 achter dorpshuis Muizen (Magdalenasteenweg);
mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 de opbouw start steeds de maandag voor de eerste voorstelling en de afbraak op maandag
na de laatste voorstelling;
 te respecteren uren: 20u tot 23u;
 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;
 voor de locatie in Battel dient nog een alternatief gezocht te worden, voor het geval de
werken niet ver genoeg gevorderd zijn op 9 juli 2018.
Artikel 2
Het college geeft een toelating om bewegwijzering op te hangen langs de gemeentewegen,
mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 deze mag geplaatst worden 2 dagen voor de 1ste voorstelling en dient terug verwijderd te
worden tegen uiterlijk 2 dagen na de laatste voorstelling;
 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 3
Het college geeft toelating aan Cirucs Ronaldo om op de verschillende locaties te overnachten
in de woonwagens, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 er dient rekening gehouden te worden met artikel 189 van de ABP dat bepaalt dat,
behoudens vergunning vanwege de burgemeester, het verboden is op het hele grondgebied
van de gemeente en op iedere plaats van de openbare ruimte langer dan 24 uur achtereen
te verblijven of te slapen in een tent, wagen, een caravan of een daartoe ingericht
voertuig, of er te kamperen. Het is eveneens verboden meer dan 24 uur achtereen op een
privéterrein te verblijven in een mobiel onderkomen zoals een woon- en aanhangwagen,
een caravan of een mobilhome, behoudens vergunning
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum
2/7/2018
t.e.m.

opdracht
Voorzien van elektriciteit en
drinkwater achter de sporthal
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9/7/2018

Kouter Leest

9/7/2018
t.e.m.
16/7/2018

Voorzien van elektriciteit en
drinkwater achter wijkhuis
Battel

16/7/2018
t.e.m.
23/7/2018

Voorzien van elektriciteit en
drinkwater achter dorpshuis
Muizen

Wijkonderhoudsteam

worden, want niet
volgende vermogen
vanuit sporthal.
Beschikbaarheid van
generator dient nog
nagekeken te worden.
Elektriciteit dient via
generator voorzien te
worden, want niet
volgende vermogen
vanuit wijkhuis
Beschikbaarheid van
generator dient nog
nagekeken te worden.
Eventueel kan dit
voorzien worden vanuit
het dorpshuis

Leveren van 4 vuilnisbakken
-

2/7/2018 – Leest
9/7/2018 – Battel
16/7/2018 - Muizen

Voorzien van lediging op de
veschillende locaties:
Beheer Openbaar
Domein

5/7/2018 – Leest
12/7/2018 – Battel
19/7/2018 - Muizen

Rioleringswerken opvolgen in
Battel en er op toezien dat
aannemer tegen 9/7/2018 de
weg terug toelegd met
steengruis.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Kunstvestdagen 2018. Extra
verkeersmaatregelen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de plaatsing van de mobiele beiaard op de Kunstvestdagen op
zaterdag 26 mei 2018, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 de toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten;
 waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Verkeerssignalisatie

datum
3/6/2018
tot 21u

opdracht
Verkeersvrij maken van
Franshalsvest tot 21u:


Ter hoogte van de
Batterijstraat tot de
Liersesteenweg op
zondag 27/5/2018 en

Publicatie website College van burgemeester en schepenen
25 mei 2018

opmerking
Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

38

zondag 3/6/2018 van
12u30 tot 21u,
afsluiting plaatsen
vanaf de
Liersesteenweg tot aan
de Batterijstraat.
26 tot
29/5/2018

Plaatsen van parkeerverbod
aan de huizenzijde

Artikel 3
Het college stelt een bijkomende tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar
aanleiding van de organisatie van de Kunstvestdagen, die doorgaan tijdens de weekends van
26 mei 2018 en 2 juni 2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de Kunstvestdagen, die doorgaan tijdens de weekends van 26
mei 2018 en 2 juni 2018 in Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing tussen
25 en 27 mei 2018 alsook tussen 1 en 3 juni 2018 behoudens andersluidende.
Artikel 2: Keldermansvest tussen huisnummer 46 en 55:
Het parkeren is verboden aan de huizenzijde tussen 26 en 29 mei 2018. 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.
Wegversmalling. Deze maatregel wordt te kennis gebracht door het verkeersbrord A7b.
Artikel 3: Keldermansvest tussen huisnummer 48 en 53:
Verplichting de door de pijl aangeduide richting te volgen. Deze maatregel wordt ter
kennis gebracht door de verkeersborden D1c en D1d.
Artikel 4: Keldermansvest:
Het verkeer op de Keldermansvest tussen Liersesteenweg en Batterijstraat is verboden
voor alle bestuurders in beide richtingen op 3 juni 2018 tussen 12.30 en 21.00 uur i.p.v. 19.00
uur zoals werd vastgesteld in het college van burgemeester en schepenen van 27 april 2018.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C3.
Artikel 5:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 6:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 7:
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.

ICT. Gunning aankoop van 15 access points voor WIFI Schepenhuis.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit de aankoop van 15 extra access points voor draadloos netwerk in het
Schepenhuis toe te wijzen aan Cipal, Cipalstraat 1 te 2440 Geel.
Artikel 2
Het college besluit een jaarlijks onderhoudscontract af te sluiten bij Cipal voor deze 15 access
points.

Overheidsopdrachten. Buitenzonnewering 1e verdieping Huis van de
Mechelaar. Gunning. Opdracht tot duiden nog uit te voeren buitenwerken
Huis van de Mechelaar.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Plaatsing van buitenzonnewering 1e verdieping aan
Huis van de Mechelaar” akte van het verslag van nazicht van de offertes van 15 mei 2018,
opgesteld door de dienst Gebouwen in samenwerking met Dienst Overheidsopdrachten.
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 “Plaatsing van buitenzonnewering 1e verdieping aan Huis van de
Mechelaar” aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijskwaliteitsverhouding), zijnde Prada, Vrijgeweidestraat 57 te 2800 Mechelen.

Interne Dienstverlening en Protocol. Goedkeuring receptie D.ART Kunstroute
2018 op woensdag 27 juni 2018 in de Keldermanszaal.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit zijn medewerking te verlenen aan D.ART vzw bij de organisatie van de
Kunstroute 2018 op woensdag 27 juni 2018 en stelt de Keldermanszaal gratis ter beschikking
voor de openingsreceptie om 20 uur.
Artikel 2
Het college besluit dat het huishoudelijk reglement en het retributiereglement op het gebruik
van zalen op het stadhuis van toepassing (o.a. waarborg, verzekering,…) is.
Dranken dienen afgenomen te worden van de stad.
Artikel 3
Het college besluit dat D.ART vzw zelf dient in te staan voor het verzorgen van de receptie.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Global Fiesta 1 juli 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Global Fiesta vzw voor de organisatie van Global Fiesta in Jozef Verbertstraat op zondag 1 juli
2018 van 11u tot 23u, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
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Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 0,00 euro - bewonersinitiatief
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
1/7/2018 van 11u 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.
Artikel 4
Het college gaat akkoord om Global Fiesta éénmalig financieel te ondersteunen voor een totaal
bedrag van 2.500 euro en geeft opdracht aan de afdeling Financiën om aan Global Fiesta:
 binnen de bestaande reglementering:
- een bewonersinitiatief t.b.v. 500,00 euro uit te betalen (mits aanvraag als
bewonersinitiatief);
- de in de meerjarenplanning ingeschreven toelage van 700,00 euro uit te betalen, en dit
met inbegrip van de achterstallige uitkering van 700 euro van 2017, op te nemen in
budgetwijziging nr. 2/2018;
 een eenmalige toelage van 2.500 euro uit te betalen, op te nemen in budgetwijziging nr.
2/2018.
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Uitvoeringsdiensten

1/7/2018

Ter beschikking stellen van
elektriciteit

Wijkonderhoudsteam

1/7/2018

Ter beschikking stellen van
10 vuilnisbakken

Verkeerssignalisatie

1/7/2018
van 07u
tot 23u

Parkeer- en verkeersvrij
maken van Jozef
Verbertstraat tussen
huisnummer 38-48

Er wordt een
administratieve kost
van 25 euro
aangerekend

Uitbetalen toelage 700,00
euro 2018.

Ikv gewonnen prijs
‘Thuis in de stad’ –
laatste keer in 2018

Financiën

Uitbetalen achterstallige
toelage van 700 euro (niet
uitbetaald in 2017), nog op
te nemen in budgetwijziging
nr. 2/2018.

Afdeling
Sociaal Beleid

Uitbetalen eenmalige toelage
van 2.500 euro, nog op te
nemen in budgetwijziging nr.
2/2018.
Uitbetalen (eenmalig) van
een aanvullend bedrag van
500 euro mits aanvraag
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Artikel 6
Het college geeft opdracht aan de afdeling Sociaal Beleid om, samen met de afdeling
Cultuurontwikkeling en mmMechelen Feest te onderzoeken hoe in de toekomst een optimale
stedelijke ondersteuning kan geboden worden aan de grotere wijk- en dorpsfeesten. En hoe
een gepast kader hiervoor vorm kan krijgen.
Artikel 7
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van Global Fiesta dat doorgaat op 1 juli 2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van Global Fiesta, die doorgaat op 1 juli 2018, in Mechelen zijn hierna
vermelde bepalingen van toepassing op 1 juli 2018 behoudens andersluidende.
Artikel 2: J. Verbertstraat tussen huisnummer 38-48 en Ivo Cornelisstraat:
Het parkeren is verboden op 1 juli 2018 tussen 7.00 en 23.00 uur aan beide zijden van
de rijbaan. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld
met de pijlen van het type Xa, die het begin van de reglementering aanduiden, van het type
Xd, die de herhaling van de herhaling van de reglementering aanduiden.
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 1 juli 2018 tussen
7.00 en 23.00 uur. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C3.
Artikel 3: J. Verbertstraat tussen huisnummer 38-48 en Tervuursesteenweg:
Met uitzondering van plaatselijk verkeer is het verkeer verboden voor alle bestuurders
in beide richtingen op 1 juli 2018 tussen 7.00 en 23.00 uur. Deze maatregel wordt ter kennis
gebracht door de verkeersborden C3.
Artikel 4:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 5:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 6:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Hap Foodtruckfestival van 1 t.e.m. 3
juni 2018. Wijziging locatie naar grindparking.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om toelating te geven aan Hap
Events om voor het Hap Foodtruckfestival van 1 t.e.m. 3 juni 2018 uit te wijken naar een
andere locatie, nl. de grindparking aan sportpark De Nekker. De afgeleverde voorwaarden
blijven van toepassing.
Artikel 2
Het college gaat akkoord dat er geen retributie aangerekend zal worden voor het gebruik van
de grindparking.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Verkeerssignalisatie

datum
30/5/2018
t.e.m.
3/6/2018

opdracht

opmerking

Parkeer- en verkeersvrij
maken van grindparking –
kant het dichtst bij sportpark
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de Nekker

Marketing en Communicatie. Opening dorpshart Hombeek: vastleggen
nieuwe datum op 2 september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om de officiële opening van het vernieuwde dorpshart van Hombeek te laten
plaats vinden op 2 september 2018 om 13 uur en is akkoord met het programma voorgesteld
op het college van 4 mei 2018 – punt 18.
Het college bevestigt dat burgemeester B. Somers en schepen B. De Nijn zullen speechen en
bevestigt de afvaardiging van de schepenen M. Hendrickx, W. Schroons, G. Geypen en M. De
Bie en van de voorzitter van de gemeenteraad, C. Backx.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan volgende diensten:
Dienst
Jeugd/Uitleendienst

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

Dienst Jeugd

Materiaal spelkoffer /
Rommy mascotte
Voorzien van 2
animatoren

Uitvoeringsdiensten

Materiaal leveren
 30 kleine tafels
 150 stoelen
 8 partytafels + 4
partytafels(hoeve
) (met hoezen)
 kiesschermen
(Hoembeka )
 klein podium op
wielen overdekt
6x4m
groter maken met
vario’s naar 10 x
5m
 vario’s voor
podium binnen 6
x4m
 3 tentjes 3x3m
 verlengkabels
 tubeverlichting
(Hoeve)
 2 lange tafels
(Hoeve)
 2
Evenementvuilbak
ken
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Uitvoering
Ophalen 31/8/2018
– terug brengen
3/9/2018
Loods Transit-M
Douaneplein
Week van
27/8/2018 af te
halen bij dienst
Jeugd en terugbrengen ma
3/9/2018.
kiesschermen
(Hoembeka )
leveren half
augustus 2018
de rest leveren ten
laatste week
27/8/2018

Opmerkingen
Afspraak maken met
dorpsconsulent
Hombeek Rita
Verbergt
Afspraak maken
met dorpsconsulent
Hombeek Rita
Verbergt
Afspraak maken met
dorpsconsulent
Hombeek Rita
Verbergt.
Klaarzetten en
vullen frigo’s op
vrijdag 31/8/2018:
nog af te spreken
met Rita Verbergt

ophalen ma
3/9/2018
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Verkeerssignalisatie



4 frigo’s



Plaatsen van
parkeerverbod in
de SintMartinusstraat
Plaatsen van
afsluitingen
(nadars) voor
verkeersvrije
SintMartinusstraat
tussen
Gemeentestraat
en Kerk.



Evenementenloket

2/9/2018 van 9 tot
19u.

Event werd
gecommuniceerd en
opgenomen in kalender

Dienst Protocol

Receptie en personeel
voorzien volgens
collegebesluit van
24.11.2017 – punt 15

Dienst Verzekeringen
Dienst Personeel

Verzekeren van de
vrijwilligers

2/9/2018 van 13
uur – 15 uur (max.
15 UUR)

Personeel dienst
protocol moet niet
instaan voor
betalende dranken.
Hiervoor worden
vrijwilligers
ingeschakeld i.s.m.
Rita Verbergt
Dorpsconsulent Rita
Verbergt bezorgt
tijdig de nodige
gegevens en
ondertekende
afsprakennota.

Artikel 3
Het college keurt het ontwerp van inhuldigingsbord goed.
Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, nav de organisatie van de
feestelijke opening van het dorpshart Hombeek dat doorgaat op 2 september 2018, vast als
volgt:
Artikel 1:
Ingevolge de organisatie van de feestelijke opening van het dorpshart Hombeek dat plaats
heeft op zondag 2 september 2018 in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van
toepassing op 2 september 2018 behoudens andersluidende.
Artikel 2:
Sint- Martinusstraat tussen Gemeentestraat en Sint-Maartensplein:
Het parkeren is verboden op 2 september 2018 tussen 9.00 en 19.00 uur aan beide zijden
van de rijbaan. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1,
aangevuld met de pijlen van het type Xa, die het begin van de reglementering aanduiden, van
het type Xd, die de herhaling van de herhaling van de reglementering aanduiden.
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 2 september 2018
tussen 9.00 en 19.00 uur. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden
C3.
Artikel 3:
Leibeekstraat tussen Hombekerkouter en Sint-Martinusstraat, Leibeekstraat tussen Diepestraat
en Sint-Martinusstraat, Sint-Martinusstraat tussen Hombekerkouter en Sint-Maartensplein:
Het verkeer is, met uitzondering van plaatselijk verkeer, verboden voor alle bestuurders in
beide richtingen op 2 september 2018 tussen 9.00 en 19.00 uur. Deze maatregel wordt ter
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kennis gebracht door de verkeersborden C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”.
Artikel 4:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 5:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 6:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.
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