STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen –Publicatie website
Vergadering van 27 april 2018

Interne Dienst Preventie en Bescherming. Dienst Interne Preventie en
Bescherming op het Werk. Kennisname. Maandverslag februari 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het maandverslag februari 2018 van de dienst Interne Preventie
en Bescherming op het Werk.
Artikel 2
Het college verwijst het maandverslag februari 2018 naar de overlegcomités.

Belastingen en Inningen. Belasting alarmmeldingen 2018. Vaststelling en
uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
alarmmeldingen – aanslagjaar 2018 voor een totaal bedrag van € 375,00.

Belastingen en Inningen. Belasting vervoer met politievoertuig 2018.
Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op het
vervoer van personen met een politievoertuig – aanslagjaar 2018 voor een totaal bedrag van
€ 12.000,00.

Belastingen en Inningen. Belasting takelen voertuigen 2018. Vaststelling en
uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op het
takelen van voertuigen – aanslagjaar 2018 voor een totaal bedrag van € 73.000,00.

Staf Financiën. Jaarverslag parkeerbeheerder Indigo 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het jaarverslag 2017 voor de parkeerconcessie met Indigo Park
Belgium NV en keurt de financiële afrekening goed.
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Toezicht Financiën. Kerkfabrieken. Aktename notulen Kerkraad LieveVrouweparochie van 21 maart 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkraad van de kerkfabriek LieveVrouweparochie van 21 maart 2018.

Toezicht Financiën. Kerkfabrieken. Aktename notulen Kerkraad O.L.V. van
Hanswijk van 21 maart 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkraad van de kerkfabriek O.-L.-Vrouw van
Hanswijk van 21 maart 2018.

Beheer Openbaar Domein. Plaatsen van nutsleidingen - goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft toelating aan Telenet, Vaartdijk 59 te 3018 Wijgmaal, voor de uitvoering van
volgende werken:
 Jodenstraat 66
Puntopening T 18162
 Leestsesteenweg 97
Puntopening T 18163
 Lindestraat 102
Puntopening T 18164
 Steenweg op Heindonk 13
Puntopening T 18165
 Oude Leestsebaan 69
Puntopening T 18166
 Lindestraat 99
Puntopening T 18167
Artikel 2
Het college geeft toelating aan Eandis, Elektriciteitstraat 70 te 2800 Mechelen voor het
uitvoeren van:
 Baron Empainlaan
Doorsteek Gas voor drukproblemen E 18149
 Karperstraat
LS uitbreiding E 18150
 Kapellebaan - Kleine Heide
Gasuitbreiding E 18152
 Gen De Wittelaan
LS aansluiting Vermant E 18153
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Telenet, Liersesteenweg 4 2800 Mechelen, voor de uitvoering
van volgende werken:
 Antwerpsesteenweg
Publicatie website College van burgemeester en schepenen
27 april 2018

2




plaatsen van ondergrondse leiding T 18157
Nieuwstraat 11
Klantaansluiting T 18168
Wayenborgstraat 27
Klantaansluiting T 18170

Artikel 4
Het college weigert, gelet op de code voor infrastructuur - en nutswerken langs
gemeentewegen (gemeenteraad 28 maart 2017 – punt 37) de toelating aan Telenet,
Liersesteenweg 4 2800 Mechelen, voor de uitvoering van volgend werk:
 Overheide
plaatsen van ondergrondse leiding T 18158
De wegenwerken in Overheide werden uitgevoerd begin 2017, waardoor de aangevraagde
nutswerken binnen de sperperiode van 4 jaar vallen.
Artikel 5
Het college geeft toelating aan Telenet, Antoon Catriestraat 18 te 9031 Drongen, voor de
uitvoering van volgende werken:
 Roekstraat
vervangen van het ondergrondse kabelnet ten gevolge van defect T 18159
 Tichelrij
vervangen van het ondergrondse kabelnet ten gevolge van defect T 18160
 Auwegemvaart
vervangen van het ondergrondse kabelnet ten gevolge van defect T 18161
 Kerkenbos
plaatsen van ondergrondse leiding T 18169
Artikel 6
Het college geeft toelating aan Pidpa Vierselsebaan 5 2280 Grobbendonk, voor de uitvoering
van volgende werken:
 Straatje zonder Eind
aanpassingswerken op het drinkwaternet Pidpa 18155
Artikel 7
Het college geeft toelating aan Orange Bourgetlaan 3 1140 Brussel, voor de uitvoering van
volgende werken:
 Muizenvaart 5
Telecomaansluiting O 18154
Artikel 8
Het college geeft toelating aan Proximus Lange Nieuwstraat 106 2000 Antwerpen, voor de
uitvoering van volgende werken:
 Antwerpsesteenweg
Telecomwerken Proximus 18156.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken Emiel
Engelsstraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Emiel Engelsstraat 17 en die
dakwerken bij 2 woningen 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.
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:
 Emiel Engelsstraat wordt doodlopend.
 Het jaagpad is te bereiken via de Baron Coppenslaan.
Artikel 4
Het college neemt kennis van de opdracht van de burgemeester aan de politie om de
collegeleden per mail beter te duiden of de trap naar de Netebrug toegankelijk genoeg is om
met de fiets te gebruiken en te antwoorden op de vraag hoe dit zal gerealiseerd worden.
Artikel 5
Het college neemt er kennis van dat het signalisatieplan door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct is verklaard en keurt dit goed.
Artikel 6
Het college besluit de werf, Emiel Engelsstraat 17, in de periode van 21/05/2018 tot
01/06/2018 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 Emiel Engelsstraat 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 7
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden;
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Artikel 8
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.
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Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Antwerpsesteenweg.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed: 2800 Mechelen, Antwerpsesteenweg 259 –
leggen nutsleidingen
Artikel 2
Het college legt aan de uitvoerder van de werken volgende maatregelen op:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u )
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Voorwaarden bij sloopwerken:
De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief afgevoerd,
waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere afvalstoffen.
De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en keurt goed:
 Voetgangers: er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens,
rolstoelen,….., vlot en veilig het voetpad op en af te rijden. (hellingen, rampen) De
minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1m20, in combinatie met fietspad dient deze
2 meter te zijn. Drempels zijn maximaal 2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
 Fietsers: Er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om fietsen, bakfietsen,…. , vlot
en veilig het fietspad op en af te rijden. (hellingen, rampen) De minimale breedte van een
tijdelijk voetpad is 1m20, in combinatie met fietspad dient deze 2 meter te zijn. Drempels
zijn maximaal 2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Werfmateriaal hoort, net
als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis. Rijplaten e.d. zijn minimaal
1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Het tweerichtingsfietspad bevindt zich aan de overzijde van de werf.
 Over een afstand van 120 meter wordt er een rijstrook richting Mechelen ingenomen. De
rijbaan is voldoende breed om het verkeer nog alternerend toe te laten.
 De snelheid wordt verlaagd naar 50 km/u.
Artikel 4
Het college legt op dat de signalisatie van de werken/hinder, dient uitgevoerd te worden
overeenkomstig de plannen welke conform zijn bevonden door de politie Mechelen –
Willebroek.
Artikel 5
Het college besluit de werf, 2800 Mechelen, Antwerpsesteenweg 259 – leggen nutsleidingen, in
de periode van 02-05-2018 tot en met 18-05-2018, toe te staan op voorwaarde dat de
bouwheer/aannemer:
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in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt wordt aan dienst infrastructuur.
de bewoners van de Antwerpsesteenweg/de gebruikers van het bedrijventerrein ten laatste
10 en ten vroegste 15 kalenderdagen voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m.
de werken. Het ontwerp bewonersbrief dient voorgelegd aan de communicatiecel
wegenwerken.

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

datum

Opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Antwerpsesteenweg - voorbereiding fly-over.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Antwerpsesteenweg – tussen
R6 en jaagpad Vrouwvliet en die kabel- en sleufwerken ter voorbereiding fly-over tot doel
hebben.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
Werkuren:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en neemt
volgende beslissingen:
 Het verkeer kan steeds door op de middelste rijstrook.
 Voor de fietsers op het jaagpad langs de Vrouwvliet moet er steeds voldoende doorgang
zijn en de rijmatten moeten voldoende rijcomfort bieden.
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.
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Artikel 5
Het college besluit de werf, Antwerpsesteenweg, in de periode van 07/05/2018 tot 30/06/2018
toe te staan op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 de bewoners/bedrijven van de Antwerpsesteenweg 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.
 de rijmatten die op het jaagpad gelegd worden, moeten voldoende rijcomfort bieden voor
de fietsers.
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

Communicatiecel
Wegenwerken

opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Geerdegemstraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Geerdegemstraat en die
nutswerken 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:
 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:
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De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief afgevoerd,
waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere afvalstoffen.
De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit:
 Omleiding via Tervuursesteenweg  Zemstsesteenweg (Hofstade).
Artikel 4
Het college neemt er kennis van dat het signalisatieplan door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct is verklaard en keurt dit goed.
Artikel 5
Het college besluit de werf, Geerdegemstraat, in de periode van 07/05/2018 tot 31/05/2018
toe te staan op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 de bewoners van de Geerdegemstraat 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
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Bestuurlijk Beheer. Commissie cultuur. Vaststelling agendapunten
vergadering 15 mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de commissie Cultuur,
Toerisme en Kunstonderwijs van dinsdag 15 mei 2018 om 20.00 uur in het Hof van Busleyden
(Frederik de Merodestraat 65):
 1. Goedkeuring verslag vergadering 29 maart 2018.
 2. Geleid bezoek aan de tentoonstelling ‘Roep om Rechtvaardigheid’ met als gids curator
Samuel Mareel.

Bestuurlijk Beheer. Commissie Stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en
openbare werken. Vaststelling agendapunten vergadering 16 mei 2018.
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Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de commissie
Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken van woensdag 16 mei 2018 om
20.00 uur in zaal Wollebrandt:
 1. Goedkeuring verslag vergadering 26 april 2018.
 2. Toelichting over werking AGB Energiepunt Mechelen (Toelichting door Aurélie Van
Hoecke, Energiepunt Mechelen)
 3. Plastiekreductie brainstorm (Bespreking door Myriam Colle, Strategie & Ontwikkeling,
Alex Eekelaers, Milieu en Landbouw, )

Bestuurlijk Beheer. Igemo. Algemene vergadering 1 juni 2018. Goedkeuring
agenda en bepalen mandaat volmachtdrager. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 a) Goedkeuring van de agendapunten van de algemene vergadering van Igemo op vrijdag
1 juni 2018 om 18.30 uur in De Schuur - Meetingrooms (The house of change), Mijlstraat
124 te 2570 Duffel.
 b) Volmacht aan volgende vertegenwoordigers om in te stemmen met de voorgelegde
agendapunten:
- (1) de heer Stefaan Deleus, schepen, p/a stadhuis, Grote Markt 21 te 2800 Mechelen
- (2) de heer Christiaan Backx, gemeenteraadslid, Muntstraat 2, bus 501 te 2800
Mechelen
- (3) de heer Alexander Vandersmissen, gemeenteraadslid, Olmenstraat 19, 2800
Mechelen
- (4) de heer Patrick Princen, gemeenteraadslid, Watertorenstraat 7, 2812 Muizen Mechelen
en toekenning van het volledige stemmenaandeel van de stad in de algemene vergadering
van Igemo aan de heer Stefaan Deleus, met dien verstande dat wanneer hij de algemene
vergadering niet kan bijwonen, de stemmen automatisch worden toegekend aan één van
de andere aangeduide vertegenwoordigers, rekening houdend met volgende rangorde (1 =
de heer Christiaan Backx, 2 = de heer Alexander Vandersmissen en 3 = de heer Patrick
Princen).

Interne Dienstverlening en Protocol. Bedevaart van de Vereniging van
Joodse Weggevoerden op 7 oktober 2018. Verlenen toelating.
Besluit:
Artikel 1
Het college verleent toelating voor de organisatie van de jaarlijkse bedevaart naar de
Dossinkazerne, ingericht door de vereniging van Joodse Weggevoerden in België op zondag 7
oktober 2018 om 11u.
Artikel 2
Het college duidt burgemeester B. Somers en schepen M. Hendrickx aan als afgevaardigden
van de stad om aanwezig te zijn tijdens de plechtigheid op zondag 7 oktober 2018 aan de
Dossinkazerne.
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Artikel 3
Het college duidt burgemeester B. Somers aan om een toespraak te houden op de plechtigheid
van de Vereniging van de Joodse Weggevoerden in België op zondag 7 oktober 2018 om 11u.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Uitvoeringsdiensten

7 oktober
2018

Team
wijkonderhoud

7 oktober
2018

opdracht

opmerking

- Ter beschikking stellen van
1.000 stoelen, 60 nadars, 2
vario’s + trapje, een paraplu
op voet, 5 masten en officiële
vlaggen, 2 elektriciteitskabels
van 40 m.
- Afhalen spreekgestoelte in
de Keldermanszaal.
- Rekening houden met
eventuele bijkomende
opdrachten na de
vergadering met politie.
- Leveren van 10 plantjes om
op de kleine afsluitpaaltjes te
plaatsen, voor de veiligheid.
- Vuilbakken leegmaken
- De ganse omgeving van de
Dossinkazerne opkuisen

Voor de huur, plaatsing
materiaal en opkuis
worden geen kosten
aangerekend

Artikel 5
Het college neemt kennis van de volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
opdracht

datum



Voor 7 oktober
2018




Tijdig een vergadering organiseren met de betrokken
partijen.
Contact nemen met het team Verkeerssignalisatie
om het nodige materiaal beschikbaar te stellen.
Voorzien in de nodige verkeersmaatregelingen en
veiligheid.

opmerking

Artikel 6
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
artikel
2018141714

bedrag
180,00 €

omschrijving
bloemenkrans

leverancier
Nog te bepalen

Sport. Toewijzing + uitbetaling subsidiebedragen sportgrasvelden 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan 14 aanvragen (29 terreinen) voor de subsidie voor
onderhoud en verbetering van sportgrasvelden 2018, zoals het voorstel opgemaakt in bijlage.
Artikel 2
Het college hecht geen goedkeuring aan volgende 2 aanvragen:
 Sporting Mechelen: 1 terrein
 KFC Muizen: 2 terreinen.
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Deze 3 terreinen worden niet weerhouden voor de subsidie voor sportgrasvelden aangezien de
clubs in 2018 geen onderhoud aan deze terreinen moeten uitvoeren. Voor deze clubs worden
in 2018 nieuwe terreinen gerealiseerd door AGB SAM.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
budgetsleutel

bedrag

omschrijving

leverancier

2018/6490120/70/0740/02

€ 2.250

subsidie onderhoud en
verbetering
sportgrasvelden 2018

Leest United

2018/6490120/70/0740/02

€ 2.250

KSC Mechelen

2018/6490120/70/0740/02

€ 4.500

2018/6490120/70/0740/02

€ 4.500

subsidie onderhoud en
verbetering
sportgrasvelden 2018
subsidie onderhoud en
verbetering
sportgrasvelden 2018
subsidie onderhoud en
verbetering
sportgrasvelden 2018

2018/6490120/70/0740/02

€ 6.750

SK Heffen

2018/6490120/70/0740/02

€ 4.500

2018/6490120/70/0740/02

€ 4.500

subsidie onderhoud en
verbetering
sportgrasvelden 2018
subsidie onderhoud en
verbetering
sportgrasvelden 2018
subsidie onderhoud en
verbetering
sportgrasvelden 2018

2018/6490120/70/0740/02

€ 5.812,50

subsidie onderhoud en
verbetering
sportgrasvelden 2018

Zennester Hombeek

2018/6490120/70/0740/02

€ 6.750

YRKV Mechelen

2018/6490120/70/0740/02

€ 2.250

2018/6490120/70/0740/02

€ 6.750

2018/6490120/70/0740/02

€ 6.750

2018/6490120/70/0740/02

€ 2.250

2018/6490120/70/0740/02

€ 10.750

subsidie onderhoud en
verbetering
sportgrasvelden 2018
subsidie onderhoud en
verbetering
sportgrasvelden 2018
subsidie onderhoud en
verbetering
sportgrasvelden 2018
subsidie onderhoud en
verbetering
sportgrasvelden 2018
subsidie onderhoud en
verbetering
sportgrasvelden 2018
subsidie onderhoud en
verbetering
sportgrasvelden 2018

VK Albatros
KMTHC – sectie
hockey

Rugby Mechelen
KWB Hombeek

VK Schonenberg
KRC Mechelen
FC Walem
Vrijbroek Hockeyclub
SK Rapid Leest

Vastgoedbeleid. Goedkeuren overeenkomsten van infrastructuur gebruikt
door J@M en verwijzen naar Gemeenteraad.
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Besluit:
Artikel 1
Het college hecht zijn principiële goedkeuring aan de gebruiksovereenkomsten met J@M vzwevap betreffende volgende stadseigendommen:
 Papenhofdreef: prefab-constructie.
 Alfred Oststraat (Bethaniënpolder): prefab-constructie.
 Tuinbouwstraat +22: prefab-constructie.
 Mezenstraat+6 (Tivolilaan): voormalig bibliotheekgebouw.
 Ivo Cornelisstraat / Abeelstraat: voormalig schoolgebouw.
 Hamerstraat 21/25 : diverse lokalen in wijkhuis Arsenaal “’t Hofke” .
 Oud Oefenplein : diverse lokalen in wijk- en dienstencentrum “De Schijf”.
De belangrijkste bepalingen van de overeenkomsten:
 aanvang met terugwerkende kracht op 1/1/2018;
 er wordt geen vergoeding aangerekend;
 energieverbruik ten laste van de Stad;
 opzegtermijn : 6 maanden.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Gebruiksovereenkomst tussen de stad en J@M vzw-evap voor toelating tot het gebruiken
van stadslokalen, gelegen aan de Ivo Cornelisstraat / Abeelstraat te Mechelen.
 Gebruiksovereenkomst tussen de stad en J@M vzw-evap voor toelating tot het gebruiken
van stadslokalen, gelegen aan de Alfred Oststraat ‘Bethaniënpolder’ te Mechelen.
 Gebruiksovereenkomst tussen de stad en J@M vzw-evap voor toelating tot het gebruiken
van stadslokalen, gelegen in het wijkhuis Arsenaal in de Hamerstraat 21/25 te Mechelen.
 Gebruiksovereenkomst tussen de stad en J@M vzw-evap voor toelating tot het gebruiken
van stadslokalen, gelegen in de wijk Oud Oefenplein, Lijsterstraat 2-4 te Mechelen.
 Gebruiksovereenkomst tussen de stad en J@M vzw-evap voor toelating tot het gebruiken
van stadslokalen, gelegen aan de Papenhofdreef te Mechelen.
 Gebruiksovereenkomst tussen de stad en J@M vzw-evap voor toelating tot het gebruiken
van stadslokalen, gelegen aan de Tivolilaan te Mechelen.
 Gebruiksovereenkomst tussen de stad en J@M vzw-evap voor toelating tot het gebruiken
van stadslokalen, gelegen aan de Tuinbouwstraat te Mechelen.

P&P - Mobiliteit. Goedkeuring deelname VIL-project Urban Waste Collection.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan deelname aan het VIL project Urban Waste Collection.
Artikel 2
Het college geeft opdracht het nodige budget te voorzien vanuit Strategie & ontwikkeling op
ramingsnummer 2018141491.

Marketing en Communicatie. Aktename verslag ABV Muizen van 26 maart
2018.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van de algemene bewonersvergadering Muizen van 26
maart 2018.

Sociale Tewerkstelling. Jobstap: Unizo Coachingtraject 'Personeelsbeleid in
uw KMO': aktename organisatie, gratis terbeschikkingstelling vergaderzalen
Ondernemershuis en financiering kostprijs deelname voor Mechelse
ondernemers.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de organisatie door Unizo van een coachingtraject
‘Personeelsbeleid in uw KMO’ voor een meer divers personeelsbeleid.
Artikel 2
Het college stelt de vergaderzalen in het Ondernemershuis gratis ter beschikking.
Artikel 3
Het college beslist om de kostprijs te financieren van de deelname aan dit coachingtraject door
Mechelse ondernemers voor een maximum bedrag van 2300 euro.

Sociaal Beleid. Goedkeuring praktische organisatie van de wandelzoektocht
en buurtfeest Berkenhof op zaterdag 30 juni 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de praktische organisatie van de wandelzoektocht voor de buurtbewoners uit
Kruisbaan – Berkenhof –Vennekant, gekoppeld aan een buurtfeest op zaterdag 30 juni 2018
van 16u tot 21 u op het speelplein Berkenhof goed.
Artikel 2
Het college keurt de organisatie van een buurtfeest op zaterdag 30 juni 2018 goed, mits
naleving van volgende voorwaarden:
 algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement;
 algemene voorschriften met betrekking tot muziekuitzendingen;
 algemene voorschriften met betrekking tot (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten;
 algemene bestuurlijke politieverordening;
 algemene voorschriften met betrekking tot het opstellen van een barbecue, kooktoestellen
en frituren op de openbare weg of openbaar domein;
 een plan van de opstelling dat minimum één week voor de organisatie aan de brandweer
wordt bezorgd.
Artikel 3
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het buurtfeest Berkenhof dat doorgaat op 30 juni 2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het buurtfeest Berkenhof dat doorgaat op 30 juni 2018 in
Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 30 juni 2018 behoudens
andersluidende.
Artikel 2: Berkenhofstraat
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- Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 30 juni 2018 tussen
12.00 en 22.00 uur. 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.
Artikel 4
Het college neemt akte van het besluit van de stadssecretaris, na gunstig advies van de
financieel beheerder, om een voorschot toe te kennen van 1500 euro voor het huren van een
frietkraam met bediening (200 personen) + 2 springkastelen en kosten muziekgroep. Deze
dienen cash betaald te worden.
Artikel 5
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen :
ramingsnummer
budgetsleutel
bedrag
omschrijving
2018002391

2018/6130060/20/0171/01

820 euro

2018140524

2018/6130270/20/0171/01

110 euro

2018140534

2018/6130370/20/0171/01

160 euro
70 euro
550 euro
225 euro

2018162710

2018/6130375/20/0171/01

185 euro

Frietkraam met bediening bij
Party Snacks
Huren van springkastelen bij
buurtsport + huur toilet
Liekens
Vrijwilligersvergoeding voor
begeleiden springkastelen (2
personen) + kleine
vergoedingsregeling band
BEEB + airbrush-tattoo’s bij
‘De Kip van Troje’
Sabam

Artikel 6
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST
Uitvoeringsdiensten

OPDRACHT
* Leveren van volgend
materiaal op het speelplein
Berkenhof :

DATUM UITVOERING
Tegen ten laatste
vrijdag 29 juni 2018

OPMERKING
In overleg met de
buurtopbouwwerker

- 28 lange tafels
- 150 stoelen
- 2 kofferfrigo’s
- 6 verlengdraden van 20m
+ 10 verlengdraden van 50
m en 10 contactdozen
- 5 afvalcontainers


Plaatsen van 4 tenten nl.
4 van 3m/6m en een
klein mobiel podium

 Elektriciteit laten
aansluiten op de
aanwezige
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Verkeersignalisatie

elektriciteitskast
Plaatsen van de
verkeersborden voor het
verkeersvrij maken van de
Berkenhofstraat

Zaterdag 30 juni 2018
van 12u tot 22u

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Burendag Paardenkerkhofstraat 25
mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de deelname van de bewoners van de Paardenkerkhofstraat aan
de Burendag op 25 mei 2018 en geeft toelating dit te laten doorgaan op de parkeerplaatsen in
de Paardenkerkhofstraat, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 de toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten;
 waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten);
 de geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...);
 de omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator;
 de nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken;
 algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005;
 conform het goedgekeurde kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 mag de maximale
geluidsnorm niet meer dan 85 dB(A) bedragen;
 algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005;
 een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden;
 er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP);
 algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014;
 de organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen;
 het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden;
 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 subsidie bewonersinitiatief kan niet toegekend worden. Er werd reeds een bon van 25
euro (te besteden bij Oxfam ikv Burendag) toegestuurd;
 voetgangers dienen het voetpad ter hoogte van de tent steeds te kunnen gebruiken.
Artikel 2
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,…);
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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

opdracht

25/5/2018
van 12u
tot 23u30

Parkeervrij maken
van parkeerplaatsen
in
Paardenkerkhofstraat
ter hoogte van
huisnummer 90
t.e.m. 102

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 burendrink in de Paardenkerkhofstraat die doorgaat op 25 mei 2018, vast
als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de burendrink in de Paardenkerkhofstraat, die doorgaat op 25 mei 2018, in
Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 25 mei 2018, behoudens
andersluidende.
Artikel 2: Paardenkerkhofstraat
-Het parkeren is verboden tussen het huisnummer 90 en het huisnummer 102 op 25 mei
2018, tussen 12u00 en 23u30, op de rijbaan aan de zijde van de pare huisnummers. 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.
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. Burenbarbecue Vrouw Van
Mechelenstraat 2 juni 2018.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Vrouw Van Mechelenstraat de toelating wordt verleend om een buurtbarbecue te
organiseren op zaterdag 2 juni 2018 van 16u tot 24u, mits aan volgende voorwaarden wordt
voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 Algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005.
 Conform het goedgekeurde kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 mag de maximale
geluidsnorm niet meer dan 85 dB(A) bedragen.
 Algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005.
 Een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden.
 Er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP).
 Algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014.
 De organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen.
 Het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden.
 De bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.
Artikel 2
Het college geeft toelating tot het plaatsen van een barbecue, mits aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
 de bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd;
 een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten;
 nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen aanwezig te zijn. In de nabijheid moet
steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen
niet onbeheerd worden gelaten;
 algemene voorschriften met betrekking tot het opstellen van een barbecue, kooktoestellen
en frituren op de openbare weg of openbaar domein vastgesteld door het college in
vergadering van 2 februari 2005;
 algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht
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Team Verkeerssignalisatie

2/6/2018
van 16u
tot 24u

•
Parkeervrij
maken van Vrouw
van Mechelenstraat
van nr. 1 tot 15

2/6/2018
van 16u
tot 24u

Verkeersvrij maken
van de Vrouw van
Mechelenstraat



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

Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het straatfeest in de Vrouw Van Mechelenstraat dat doorgaat op 2 juni 2018
vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het straatfeest in de Vrouw Van Mechelenstraat, dat doorgaat op
2 juni 2018, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 2 juni 2018,
behoudens andersluidende.
Artikel 2: Vrouw Van Mechelenstraat
- Het parkeren is verboden tussen het kruispunt met de Nieuwe Beggaardenstraat en het
huisnummer 15, op 2 juni 2018, tussen 16u00 en 24u00, 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 op 2 juni 2018, tussen 16u00 en 24u00, in beide richtingen verboden voor
alle bestuurders tussen het kruispunt met de Nieuwe Beggaardenstraat en het huisnummer 15.
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 Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Burendag Elisabeth Desoleilstraat
25 mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de deelname van de Elisabeth Desoleilstraat aan de burendag op
25 mei 2018 en legt bijkomende voorwaarden op:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De 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 geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

25/5/2018
van 18u
tot 23u

Verkeersvrij maken
van de Elisabeth
Desoleilstraat

opmerking


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

Artikel 3
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van de burendag E. Desoleilstraat die doorgaat op 25 mei 2018 vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de burendag E. Desoleilstraat die doorgaat op 25 mei 2018 in
Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 25 mei 2018 behoudens
andersluidende.
Artikel 2: dwarsgedeelte van E. Desoleilstraat:
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 25 mei 2018
tussen 18.00 en 23.00 uur. 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. Brommelmarkt Battel 17 juni 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Battel Boegeert voor de organisatie van Brommelmarkt Battel op de Battelse Bergen, het
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Arkkadeplein, Battelsesteenweg (vanaf nr. 463 tot aan vaart) en Wolverbosstraat. Op zondag
17 juni 2018 van 07u tot 18u, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 standhouders mogen opstellen vanaf 07u;
 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 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;
 Vermits het marktgebied uitgebreid wordt met de Wolverbosstraat:
- heeft dit implicaties op het omleidingstraject van “De Lijn”;
- dient het kruispunt Battelse Bergen – Wolverbosstraat – Zennegatvaart open te blijven
voor het verkeer richting Zennegatvaart en mag dus niet opgenomen worden in het
marktgebied. De organisator dient dit ook duidelijk te communiceren aan de bewoners
van de Zennegatvaart, in die zin dat de Zennegatvaart tijdens deze activiteit kan blijven
aangerden worden via Hoge Weg, Battelse Bergen richting Zenegatvaart, en
omgekeerd.
Artikel 2
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Bart Everaert 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 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas en 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.
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Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Uitvoeringsdiensten

17/6/2018

Ter beschikking stellen van
elektriciteit

Verkeerssignalisatie

17/6/2018
van 06u
tot 18u

Parkeer- en verkeersvrij
maken van de Battelse
Bergen, het Arkkadeplein
(vanaf de Battelbrug tot de
Wolverbosstraat),
Battelsesteenweg ( vanaf
huisnummer 463 tot aan de
Vaart) en Wolverbosstraat
(vanaf de Hoge Weg tot de
Battelse Bergen)

opmerking

Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

Artikel 5
Het college neemt kennis van volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
opdracht

datum

Inlichten van de Lijn over
de gewijzigde situatie

asap

opmerking

Artikel 6
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van de Brommelmarkt die doorgaat op 17 juni 2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de Brommelmarkt die doorgaat op 17 juni 2018, in Mechelen zijn
hierna vermelde bepalingen van toepassing op 17 juni 2018 behoudens andersluidende.
Artikel 2: Battelsesteenweg tussen huisnummer 463 en Battelbrug, Battelse Bergen tussen
Battelsesteenweg en Wolverbosstraat (excl. kruispunt Battelse Bergen – Wolverbosstraat –
Zennegatvaart) , Wolverbosstraat, Battelbrug:
Het parkeren is verboden op 17 juni 2018 tussen 6.00 en 18.00 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 17 juni 2018
tussen 6.00 en 18.00 uur. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden
C3.
Artikel 3: Battelse Bergen tussen Vijverstraat en Zennegatvaart:
Het verkeer is, met uitzondering van plaatselijk verkeer, verboden voor alle
bestuurders in beide richtingen op 17 juni 2018 tussen 6.00 en 18.00 uur. Deze maatregel
wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk
verkeer” en F45.
Artikel 4: kruispunt Baroniestraat - Battelbrug
Het is verboden voor alle bestuurders in de Baroniestraat op het kruispunt
Baroniestraat - Battelbrug af te slaan richting Battelbrug op 17 juni 2018 tussen 6.00 en 18.00
uur. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C31 a en C31b.
Artikel 5:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
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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mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Kunstvestdagen 26 mei tot 3 juni
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
vzw Kunstvestdagen voor de organisatie van Kunstvestdagen op 26 en 27 mei EN 2 en 3 juni
2018, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

Wijkonderhoudsteam
Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

25/5/2018
tot
4/6/2018

Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen:

26/5/2018
en
2/6/2018

2 X 4 groen-witte
kunststoffen paaltjes
(bevestiging met één vijs in
de asfalt) op het kruispunt
Liersesteenweg –
Keldermansvest

25/5/2018

Ter beschikking stellen van 5
vuilnisbakken

opmerking
Huurprijs:392,50 euro

6 vario’s, 160 stoelen, 20
grote tafels

Parkeervrij maken van
Keldermansvest:
o
Parkeerverbod aan
huizenzijde vanaf vrijdag
25/5/2018 19u tot
27/5/2018 22u en vanaf
vrijdag 1/6/2018 19u tot
3/6/2018 22u

Er wordt een
administratieve kost
van 25euro
aangerekend

o
Parkeerverbod aan de
zijde Dijle vanaf huisnummer
90 en dit over een afstand
van 40 meter op zaterdag
26/5/2018 en zaterdag
2/6/2018 (dit is om het
verkeer toe te laten tot aan
de supermarkt Ashtar en
voldoende plaats te laten om
te keren en terug te laten
rijden naar de
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Liersesteenweg) – maar kan
dit wel door de gewijzigde
situatie met Liersesteenweg.
o
Parkeerverbod aan de
zijde Dijle tr hoogte van
huisnummer 52 en dit over
een afstand van 50 meter
vanaf vrijdag 25/5/2018 tot
maandag 4/6/2018
Verkeersvrij maken van:
o
Ter hoogte van de
batterijstraat tot huisnummer
80 (ter hoogte van de
supermarkt) op zaterdag
25/5/2018 en zaterdag
2/6/2018 van 12u30 tot 19u.
Plaatsing afsluitingen ter
hoogte van de supermarkt
ashatar.
o
Ter hoogte van de
Batterijstraat tot de
Liersesteenweg op zondag
27/5/2018 en zondag
3/6/2018 van 12u30 tot 19u,
afsluiting plaatsen vanaf de
Liersesteenweg tot aan de
Batterijstraat.
Artikel 3
Het college stelt de 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 in Mechelen 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
Het parkeren is verboden aan de huizenzijde van 25 mei 2018 – 19.00 uur tot 27 mei 2018 –
22.00 uur alsook tussen 1 juni 2018 – 19.00 uur en 3 juni 2018 – 22.00 uur. Deze maatregel
wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen van het type
Xa, die het begin van de reglementering aanduiden, van het type Xd, die de herhaling van de
herhaling van de reglementering aanduiden.
Het parkeren is verboden aan de zijde Dijle tussen huisnummer 80 en 90 op 26 mei 2018 en 2
juni 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.
Het parkeren is verboden aan de zijde Dijle ter hoogte van huisnummer 52 – 25 m in elke
richting vanaf dit huisnummer tussen 25 mei 2018 en 4 juni 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.
Het verkeer op de Keldermansvest tussen Liersesteenweg en Batterijstraat is verboden voor
alle bestuurders in beide richtingen op 27 mei 2018 en 3 juni 2018, telkens tussen 12.30 en
19.00 uur. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C3.
Het verkeer op de Keldermansvest tussen huisnummer 80 en Batterijstraat is verboden voor
alle bestuurders in beide richtingen op 26 mei 2018 en 2 juni 2018, telkens tussen 12.30 en
19.00 uur. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C3.
Het verkeer op de Keldermansvest tussen huisnummer 80 en Liersesteenweg is, met
uitzondering van plaatselijk verkeer, verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 26
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mei 2018 en 2 juni 2018, telkens tussen 12.30 en 19.00 uur. Deze maatregel wordt ter kennis
gebracht door de verkeersborden C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”.
Op de Keldermansvest tussen huisnummer 80 en Liersesteenweg wordt tweerichtingsverkeer
ingesteld op 26 mei 2018 en 2 juni 2018, telkens tussen 12.30 en 19.00 uur. Deze maatregel
wordt ter kennis gebracht door het afdekken van de verkeersborden C1 en F19 en plaatsen
van het de verkeersborden A39.
Het verkeer op de Keldermansvest wordt op het kruispunt Liersesteenweg – Keldermansvest
verplicht om rechts af te slaan richting Koepoortbrug op 26 mei 2018 en 2 juni 2018, telkens
tussen 12.30 en 19.00 uur. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden
D1f.
Artikel 3: Liersesteenweg
Het verkeer op de zijrijbaan van de Liersesteenweg wordt op het kruispunt Liersesteenweg –
Keldermansvest verplicht om rechts af te slaan richting Koepoortbrug op 27 mei 2018 en 3 juni
2018, telkens tussen 12.30 en 19.00 uur. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de
verkeersborden D1f.
Het verkeer op de zijrijbaan van de Liersesteenweg tussen Generaal de Ceunincstraat en
Keldermansvest wordt, met uitzondering van plaatselijk verkeer, verboden voor alle
bestuurders in beide richtingen op 26 en 27 mei 2018 alsook op 2 en 3 juni 2018, telkens
tussen 12.30 en 19.00 uur. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden
C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”.
Het verkeer op de Liersesteenweg wordt op het kruispunt Liersesteenweg – Keldermansvest
verboden om links en rechts af te slaan richting Keldermansvest op 26 en 27 mei 2018 alsook
op 2 en 3 juni 2018, telkens tussen 12.30 en 19.00 uur. Deze maatregel wordt ter kennis
gebracht door de verkeersborden C31a en C31b.
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 'De Zomer is van Mechelen' (DZIVM) 2018
Ottertrotter 23 en 24 juni 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om de toelating te geven voor de
organisatie van het Ottertrotterfestival op zaterdag 23 juni van 16u00 tot 02u00 en op zondag
24 juni 2018 10u00 tot 23u00 op het domein Tivoli mits naleving van de vermelde en
geldende algemene voorwaarden, voorschriften en gegeven adviezen.
Artikel 2
Het college geeft toestemming tot afwijking van het geluidsniveau van maximaal 95
dB(A)Laeq,15 min. conform uitzendingstabel 24 februari 2017 op volgende momenten:
 Zaterdag 23 juni 2018 van 16u00 tot 02u00
 Zondag 24 juni 2018 van 10u00 tot 23u00,
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.
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Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes.
Meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.

Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum
de

opdracht
de

3 en 4
week juni
2018
24, 25 en 27
juni 2018
18, 19& 20 &
juni 2018
18 juni 2018
Van 18 juni
tot 27 juni
2018
Van 18 juni
tot 27 juni
2018
22 juni 2018
20 en 21 juni
2018

19 juni 2018

23 juni 2018
1 juni 2018
14 juni 2018

Juni 2018

opmerking

Onderhoudsbeurt van de
wandelwegen en parking in het
Tivolipark i.s.m. Manus
Helpen bij opkuis feestweiden na het
evenement
witte tentjes te plaatsen op de
feestweide + podium mindervaliden
+ 2 chalets voor kassa’s)
Het groot podium op het
festivalterrein plaatsen
Een heftruck uit te lenen aan het
domein Tivoli
Ter beschikking stellen van
stadswagen met laadbak en hefbrug
+ 2 elektrische wagentjes
Wateraansluiting + afvoer aan de
toog, a en WC-wagens te voorzien.
Elektriciteit en verlichting te voorzien
op de feestweide, dreef,
toegangsweg, in de toog en
fietsenstalling en deze te laten
goedkeuren door een erkend
organisme .benodigdheden: 3
werkende stroomgenerators,
werfkasten en aansluitkabels, 30
halogeenspots, verdeelstekkers.
Ophangen van guirlandes op
vlaggenmasten
Het volgende materiaal te vervoeren
naar het domein Tivoli: 2 gesloten
kleine containers, 3 koelcellen, 10
grote en 10 kleine tafels, 30 houten
zitbanken, 300 stoelen, 25
partytafels, 150 nadarafsluitingen,
40 herashekken, vario’s + leuning
podium, MIVA, 10 kiespanelen, , 5
kapstokken, 5 spiegels, 10
vlaggenmasten+ voet
Ophalen van meubels bij
Kringloopwinkel
De 2 aankondigingsborden te
plaatsen aan de toegangspoorten
van het domein Tivoli (2).
Op 14 juni 2018, 4 vlaggenmasten
en vlaggen plaatsen aan de
toegangspoorten van het domein
Tivoli
Bomen in Tivoli nakijken op dode en
laaghangende takken. Preventieve
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behandeling voor processierups.
Dienst Preventie &
Veiligheid

23 en 24 juni
2018

Organiseren van een bewaakte
fietsenstalling. 23 juni van 16u00tot
02u30 en 25 juni van 13u00 tot
23u30
Bedelen van bewonersbrieven

Team
Verkeerssignalisatie

23 en 24 juni
2018 vanaf
09u tot 01u

Wijkonderhoudsteam

24 & 25 juni
2018

Parkeerverbod voorzien in:
 Tivolilaan tussen Liersesteenweg
en huisnummer 95 – beide
zijden.
 Tivolilaan tussen huisnummer 95
en doodlopend gedeelte
(paaltjes) – enkel zijde onpare
huisnummers.
 Klein Rozendaalveld – beide
zijden.
Opkuis festivalweide

Artikel 4
Het college neemt kennis van de volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
opdracht
Vanaf begin tot het einde van de activiteiten toezicht te
verzekeren in het domein Tivoli en aan de oversteekplaats
op de Antwerpsesteenweg.
Extra aandacht voor overlast en diefstal bij afbreken van
standen (van 21 tot 01 uur).

datum

opmerking

23 + 24 juni
2018
24 juni 2018

Artikel 5
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het Ottertrotterfestival dat doorgaat op 23 en 24 juni 2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het Ottertrotterfestival dat doorgaat op 23 en 24 juni 2018, in
Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 23 en 24 juni 2018 behoudens
andersluidende.
Artikel 2:
Met uitzondering van vergunninghouders is het parkeren verboden op 23 en 24 juni
2018 in het Klein Rozendaalveld. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de
verkeersborden E1, met onderbord “uitgezonderd vergunninghouders en bewoners”, 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:
Het parkeren is verboden op 23 en 24 juni 2018 in de Tivolilaan:
* tussen huisnummer 95 en het doodlopend gedeelte van de Tivolilaan, enkel zijde
onpare huisnummers;
* tussen Liersesteenweg en huisnummer 95 – beide zijden.
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:
Met uitzondering van plaatselijk verkeer is het verkeer verboden voor alle bestuurders
in beide richtingen op 23 en 24 juni 2018 in de Tivolilaan tussen Ter Hertstraat en het
doodlopend gedeelte van de Tivolilaan. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het
verkeersbord C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”.
Artikel 5:
Met uitzondering van vergunninghouders is het verkeer verboden voor alle bestuurders
in beide richtingen op 23 en 24 juni 2018 in het Klein Rozendaalveld. Deze maatregel wordt
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ter kennis gebracht door het verkeersbord C3 met onderbord “uitgezonderd
vergunninghouders”.
Artikel 6:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 7:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 8:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018 'De Zomer is van Mechelen' (DZIVM)
Parkpop. Praktische afspraken.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om aan mmMechelen Feest
toestemming te geven om ParkPop 2018 te organiseren in de Kruidtuin op volgende data:
 Donderdag 28 juni 2018
 Donderdag 5 juli 2018
 Donderdag 12 juli 2018
 Donderdag 19 juli 2018
 Donderdag 26 juli 2018
 Donderdag 2 augustus 2018
 Donderdag 9 augustus 2018
 Donderdag 16 augustus 2018
telkens:
 van 19u00 tot 20u30 Radio Botanique
 van 20u30 tot 22u00 live optreden
 van 22u00 tot 23u00 Radio Botanique
 om 23u30 lichten uit
Artikel 2
Het college geeft toelating aan mmMechelen Feest om af te wijken van de geluidsnorm, nl.
max. 95 dB(A), Laeq 15 min, conform uitzendingstabel 24 februari 2017, op volgende data:
 Donderdag 28 juni 2018
 Donderdag 5 juli 2018
 Donderdag 12 juli 2018
 Donderdag 19 juli 2018
 Donderdag 26 juli 2018
 Donderdag 2 augustus 2018
 Donderdag 9 augustus 2018
 Donderdag 16 augustus 2018
Telkens van 19u00 tot 23u00 met afbouw tot 23u30, mits aan de opgelegde voorwaarden
wordt voldaan.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Uitvoeringsdiensten

Te bepalen

Uitvoering van de afspraken
gemaakt op de nog te volgen
coördinatievergadering (week 20)

Politie

Te bepalen

Uitvoering van de afspraken
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gemaakt op de nog te volgen
coördinatievergadering (week 21)
Brandweer

Te bepalen

Uitvoering van de afspraken
gemaakt op de nog te volgen
coördinatievergadering (week 21)

Gemeenschapswacht

Week 19 juni

Verspreiden van brief voor
omwonenden

Do 28/6/18

Voorzien en bemannen van
fietsenstalling op speelplaats
Pitzemburg

Do 5/7/18
Do 12/7/18
Do 19/7/18
Do 26/7/18
Do 2/8/18
Do 9/8/18
Do 16/8/18
Wijkonderhoudsteam

Vrij 29/6/18

Ledigen van evenementenbakken

Vrij 6/7/18

Ophalen van afval

Vrij 13/7/18

Opkuisen van terrein+grasveld
ochtend na Parkpop

Vrij 20/7/18
Vrij 27/7/18
Vrij 3/8/18
Vrij 10/8/18
Vrij 17/8/18

mmMechelen Feest. Evenementen 'De Zomer is van Mechelen' (DZIVM) 2018
Mechelen Zingt 11 juli - praktische afspraken. Keuze voor geluidsarm
vuurwerk.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de programmatie en het vuurwerk voor de viering van het feest
van de Vlaamse Gemeenschap op de Grote Markt op dinsdag 11 juli 2018 van opbouw 13u30
tot 24u, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
 Gezien het evenementen onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoeker), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden, ten laatste 4 weken voor het evenement.
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Artikel 2
Het college opteert voor gebruik geluidsarm vuurwerk en geeft opdracht aan mmMechelen
Feest om de budgetverhoging te berekenen en voor te leggen en eventueel op te nemen in de
lijst ‘bespreking budgetwijziging nr. 1/2018’.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Brandweer

11 juli
2018

Toezicht tijdens het
vuurwerk

Uitvoeringsdiensten

11 juli
2018

Plaatsen van nadars, statafels, vuilbakken,
vlaggen, groot podium,
tenten, elektriciteit,
aansluiten toiletcontainer

Interne dienstverlening
en Protocol

11 juli
2018 vanaf
17u

Gebruik van de
binnenplein stadhuis
(parking artiesten)

Economie

10 juni
2018

Contacteren horeca Grote
Markt voor het inrichten
van een eetstand

Gemeenschapswachten

28 juni
2018

Verspreiden van brief voor
omwonenden

Wijkonderhoudsteam

11 + 12
juli 2018

Leveren en ophalen van
evenementenbakken +
opkuisen van Grote markt.

Verkeerssignalisatie

Toestemming om de
binnenstad te bereiken
met vrachtwagen +10T
(afleveren
doorgangsbewijs)

opmerking

Nummerplaten zullen
tijdig doorgegeven
worden aan de dienst
verkeerssignalisatie

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

datum

Toezicht houden tijdens het
evenement op de Grote
Markt

11/7/2018

opmerking

Artikel 5
Het college gaat akkoord met een geluidsniveau van maximaal 95 dB(A)Laeq,15 min. op
dinsdag 11 juli 2018 van 16u30 tot 24u, 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.

mmMechelen Feest. Evenementen 'De Zomer is van Mechelen' (DZIVM) 2018
Belpop Mechelen 21 Juli - praktische afspraken. Keuze voor geluidsarm
vuurwerk.
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Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de programmatie en het vuurwerk voor de viering van het feest
van de Nationale Feestdag op de Grote Markt op zaterdag 21 juli 2018 van 14u tot 24u mits
aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Naleving van de veiligheidsvoorschriften voor het afsteken van vuurwerk
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz…)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
 Gezien het evenementen onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoeker), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden, ten laatste 4 weken voor het evenement.
Artikel 2
Het college opteert voor gebruik geluidsarm vuurwerk en geeft opdracht aan mmMechelen
Feest om de budgetverhoging te berekenen en voor te leggen en eventueel op te nemen in de
lijst ‘bespreking budgetwijziging nr. 1/2018’.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Brandweer

21 juli
2018

Toezicht tijdens het
vuurwerk

Uitvoeringsdiensten

20 juli
2018

Plaatsen van groot podium
op de Grote Markt.

Uitvoeringsdiensten

21 juli
2018 na
14u

Plaatsen van nadars, statafels, vuilbakken, vlaggen,
tenten, elektriciteit,
aansluiten toiletcontainer

Gemeenschapswachten

28 juni
2018

Verdelen van brief aan
omwonenden

21 juli
2018

Gemeenschapswachten
voorzien om de bewaakte
fietsenstalling te bemannen
tussen de leuningen op de
Ijzerenleen

Wijkonderhoudsteam

21 + 22
juli 2018

Leveren en ophalen van
evenementenbakken +
opkuisen van Grote markt.

Interne
Dienstverlening &
Protocol

21 juli
2018

Gebruik van de
Keldermanszaal +
binnenkoer stadhuis

Verkeerssignalisatie

opmerking

N.a.v overleg met
dienst economie op 23
maart 2018.

Toestemming om de
binnenstad te bereiken met
vrachtwagen +10T –
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afleveren van
doorgangsbewijs
Artikel 4
Het college neemt kennis van de volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
opdracht

datum

Toezicht tijdens het
evenement op de Grote
Markt

21 juli 2018

opmerking

Artikel 5
Het college gaat akkoord met een geluidsniveau van maximaal 95 dB(A)Laeq,15 min tot 23u
met een afbouw tot 23u30, 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.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Lenteweekend T'ile Malines 10
t.e.m. 13 mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Clyde en de Bonnies s-bvba voor de organisatie van Lenteweekend op T’ile Malines van 10
t.e.m. 13 mei 2018, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Te respecteren einduren:
- Donderdag 10/5/2018 – tot 23u
- Vrijdag 11/5/2018 – tot 24u
- Zaterdag 12/5/2018 – tot 24u
- Zondag 13/5/2018 – tot 23u
 Geluidsnorm max. 85 dB(A)
 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 kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Eva Stuyts 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
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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 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.
 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 legt volgende veiligheidsmaatregelen op:
 de toegang tot de evenementensite dient –in afwachting van een definitieve oplossing en
uitsluitend voor de evenementen tot op heden aangevraagd bij het evenementenloket- te
verlopen volgens de schets in bijlage.
 de organisator staat in voor het plaatsen van een deugdelijke fysieke afscheiding langsheen
het volledige bezoekerstraject zoals aangegeven op de schets in bijlage; minimale hoogte
2.00m.
 de organisator zal instaan voor het toezicht op de stabiliteit en functionaliteit van
desbetreffende afscheiding en zal onverwijld de nodige maatregelen treffen indien de
stabiliteit en/of functionaliteit van de afscheiding in het gedrang komt.
 de organisator voorziet in permanente bewaking van de zones met gemengd gebruik
tijdens de periodes van gemengd gebruik.
 de organisator zal buiten de periodes van gemengd gebruik de toegang tot de site van
Interbeton fysiek onmogelijk maken en indien nodig bewaken.
 de organisator zal ten allen tijde de toegang voor de hulp-/ordediensten tot de
evenementensite garanderen en zal waar nodig de fysieke afscheidingen (tijdelijk)
verwijderen.
 de organisator zal het maximaal aantal toegelaten bezoekers op de site (gelijktijdig
aanwezig) bewaken en indien nodig de toegang tot de evenementensite (tijdelijk) afsluiten;
tot nader order wordt het maximum aantal bezoekers (gelijktijdig aanwezig) beperkt tot
300 personen; gezien tot op heden geen garanties bestaan rond het gebruik van de zone
langsheen het sluizencomplex op eigendom van W&Z als evacuatieweg, overschrijft deze
beperking alle voorgaande afspraken mbt het maximaal aantal toegelaten bezoekers.
 de organisator zal zijn/haar medewerkers instrueren mbt het vlot sturen van een evacuatie
van bezoekers en zal daarbij voldoende capaciteit voorzien om te vermijden dat bezoekers
-verder dan noodzakelijk voor een vlotte evacuatie- op de site van Interbeton kunnen
doordringen.
 de organisator zal in samenspraak met de respectievelijke eigenaars van de zones voorzien
voor bezoekers-/evacuatiestromen een gebruiksovereenkomst afsluiten.
 Deze maatregelen gelden tot wanneer een definitieve toegangsregeling wordt getroffen
voor de evenementensite T’ile Malines.
 Aanvullend naar aanleiding van een plaatsbezoek dd 23/03/2018:
- momenteel vinden renovatiewerkzaamheden plaats in en rond de oude
sluiswachterswoning op de site T'ile Malines. De werkzaamheden en bijhorende
werfinrichting hypothekeren sterk de te exploiteren buitenruimte alsook de potentiële
werk-/opstelruimte voor de hulpdiensten;
- het maximum aantal toegelaten bezoekers wordt in dit kader tijdelijk teruggebracht
naar 300 personen (gelijktijdig aanwezig);
- de exploitant dient duidelijke afspraken te maken met de bouwheer/aannemer van de
renovatiewerken aan de sluiswachterswoning teneinde een deugdelijke fysieke
werfafsluiting te voorzien rond de werfzone. Ten tijde van het plaatsbezoek was deze
werfafsluiting niet aanwezig en vormde de werf een reëel risico voor eventuele
bezoekers van de evenementensite;
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-

de exploitant zal extra aandacht hebben voor de te voorziene berijdbare doorgang voor
de hulpdiensten (in regel 4m vrije doorgang tot aan de zaal).

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. 5 jaar Yes Events 5 mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de organisatie van een receptie en fuif in de Heilige Geestkapel
door Yes Events vzw naar aanleiding van hun 5 jarig bestaan op zaterdag 5 mei 2018 van 20u
tot 03u, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min van
5/5/2018 22u tot 6/5/2018 03u 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.

Overheidsopdrachten. Smart City Tool Box Kortrijk. Toetreding tot 6
opdrachtencentrales / raamcontracten ICT binnen de Smart City Tool Box
van de stad Kortrijk.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist toe te treden tot de opdrachtencentrale / raamovereenkomst SMART CITY
TOOLBOX voor de “passantentelling via wifi-sensoren (dossier nr. 1291)”.
Deze overheidsopdracht met dossiernummer 1291 werd gegund aan Citymesh NV,
Pathoekeweg 9B / bus 006 te 8000 Brugge, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van
deze inschrijver.
Artikel 2
Het college beslist toe te treden tot de opdrachtencentrale / raamovereenkomst SMART CITY
TOOLBOX voor de “bezoekers- en passantentellingen via datastromen van GSMnetwerkoperatoren (dossier met nr. 1292)”.
Deze overheidsopdracht met dossiernummer 1292 werd gegund aan Proximus, Koning Albert
II-laan 27 te 1030 Brussel, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze
inschrijver.
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Artikel 3
Het college beslist toe te treden tot de opdrachtencentrale / raamovereenkomst SMART CITY
TOOLBOX voor de “ondersteuning door specialisten op vlak van informatieveiligheid (dossier
met nr. 728)”.
Deze overheidsopdracht met dossiernummer 728 werd gegund aan Apogado, Nattehofstraat
33B te 2800 Mechelen, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
Artikel 4
Het college beslist toe te treden tot de opdrachtencentrale / raamovereenkomst SMART CITY
TOOLBOX voor de “levering, installatie en uitbreiding van het stedelijk
camerabewakingssysteem en bijhorende data-gerelateerde diensten (dossier met nr. 738)”.
Deze overheidsopdracht met dossiernummer 738 werd gegund aan R.T.S. bvba,
Paddevijverstraat 56A te 8900 Ieper, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze
inschrijver;
Artikel 5
Het college beslist toe te treden tot de opdrachtencentrale / raamovereenkomst SMART CITY
TOOLBOX voor de “ondersteuning specialisten op vlak van datamining en data-analyse”
(dossier nr. 746 )”.
Deze overheidsopdracht met dossiernummer 746 werd gegund aan KPMG - GIM - TenForce
consortium, Bourgetlaan 40 te 1130 Brussel, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte
van deze inschrijver.
Artikel 6
Het college beslist toe te treden tot de opdrachtencentrale / raamovereenkomst SMART CITY
TOOLBOX voor de “ondersteuning door specialisten voor de uitbouw van een e-depot (dossier
met nr. 748)”.
Deze overheidsopdracht met dossiernummer 748 werd gegund aan Datable, Bloemstraat 24 26 te 2140 Antwerpen, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.

Marketing en Communicatie. Europese projecten: Water Resilient Cities.
Aktename verslag infoavond & organisatie adviesavonden.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de presentatie en het verslag van de eerste infovergadering op 20
maart 2018 over de renovatie van de kademuren van de Binnendijle.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de dienst Openbaar Domein om een samenvatting van de
individuele inspectierapporten voor te leggen aan het college.
Artikel 3
Het college keurt de organisatie van de algemene adviesavond over de resultaten van de
studie van de kademuren van de Binnendijle goed op donderdag 31 mei 2018 om 20u bij
Thomas More (Aula 2) en vaardigt hiervoor schepen B. De Nijn af.
Artikel 4
Het college beslist om de aanwezigen een drankje aan te bieden, wat verzorgd wordt door de
dienst interne dienstverlening en protocol.
Artikel 5
Het college keurt de organisatie van de individuele adviesmomenten goed. Het college gaat
akkoord om deze te laten doorgaan in de renovatiemobiel die opgesteld wordt aan de
Haverwerf tijdens de periode van 1 juni t.e.m. 24 juni 2018.
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Artikel 6
Het college geeft voor de organisatie van de algemene adviesavond volgende opdrachten:
DIENST

OPDRACHT

Marketing en
Communicatie

Versturen individuele
April 2018
inspectierapporten naar
private eigenaars, samen
met uitnodiging voor
adviesmomenten
Vormgeven presentatie en Begin mei 2018
ander
communicatiemateriaal

Marketing en
communicatie

DATUM UITVOERING

Marketing en
communicatie

Persuitnodiging en
persbericht

Eind mei 2018

Interne
dienstverlening
& protocol

Drank en personeel
voorzien voor de receptie

Do 31/05/2018

Uitvoeringsdiensten

Leveren van drank voor
receptie

Do 31/05/2018

OPMERKINGEN

I.s.m. Openbaar
Domein

I.s.m. Openbaar
Domein, De
Vlaamse
Waterweg nv en
betrokken
kabinet(ten)
I.s.m. Openbaar
Domein, De
Vlaamse
Waterweg en
betrokken
kabinet(ten)
Vervoer drank af
te spreken met
uitvoeringsdiensten
Af te spreken met
interne
dienstverlening &
protocol

Artikel 7
Het college geeft voor de organisatie van de individuele adviesmomenten volgende
opdrachten:
DIENST

OPDRACHT

DATUM UITVOERING

OPMERKINGEN

Marketing en
communicatie

Opmaak uitnodiging
individuele
adviesmomenten, wordt
opgenomen in de
uitnodiging voor de
algemene adviesavond

April 2018

I.s.m. Openbaar
Domein en
betrokken
kabinet(ten)

Marketing en
communicatie

Vormgeven
communicatiemateriaal
voor in renovatiemobiel

Begin mei 2018

I.s.m. Openbaar
Domein, de
Vlaamse
Waterweg

Evenementenloket

Vrijhouden van de
Haverwerf (voor
Lamotgebouw) als locatie
voor het opstellen van de
renovatiemobiel
Transport
Renovatiemobiel van
Heffen naar Haverwerf (1
juni 2018) en van
Haverwerf naar Hombeek
(25 juni 2018)

1 juni t.e.m. 25 juni
2018

I.s.m. Openbaar
Domein en
Evenementenloke
t

Uitvoeringsdiensten
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Klimaatneutraal

35

Overheidsopdrachten. Periodiek onderhoud openbaar domein Mechelen
voorbehouden voor sociale economieprojecten - gunning bestek 2018-OOUITV-326.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Periodiek onderhoud openbaar domein Mechelen
voorbehouden voor sociale economieprojecten” akte van het door de uitvoeringsdiensten
opgestelde verslag van nazicht van de offertes van 13 april 2018 voor:
 perceel 1: tuinen intra - muros (posten 2, 6, 8, 13);
 perceel 2: tuinen extra - muros (posten 1, 7, 11, 12, 14);
 perceel 3: industrie en zwerfvuil (post 5 en 10);
 perceel 4: diversen openbaar domein (post 3, 4, 9 en 15.
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 “Periodiek onderhoud openbaar domein Mechelen voorbehouden
voor sociale economieprojecten” aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening
houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding) bieders, zijnde:
 perceel 1: tuinen intra - muros (posten 2, 6, 8, 13): Manus vzw, Mechelsesteenweg 128 136 te 2018 Antwerpen.
 perceel 2: tuinen extra - muros (posten 1, 7, 11, 12, 14): Entiris VZW, Zavelstraat 45 te
3010 Kessel-Lo (Leuven).
 perceel 3: industrie en zwerfvuil (post 5 en 10): Manus vzw, Mechelsesteenweg 128 - 136
te 2018 Antwerpen.
 perceel 4: diversen openbaar domein (post 3, 4, 9 en 15): Entiris VZW, Zavelstraat 45 te
3010 Kessel-Lo (Leuven).

Bestuurlijk Beheer. Mutatie leden raadscommissie stadsontwikkeling en
commissie culturele zaken. Verwijzing naar gemeenteraad voor kennisname.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de omwisseling van het lidmaatschap van de raadscommissies
van mevrouw Indrani Muyldermans en de heer Patrick Riguelle, waardoor Indrani Muyldermans
lid wordt van de commissie stadsontwikkeling en de Patrick Riguelle lid wordt van de
commissie culturele zaken met ingang van 26 april 2018.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Kennisname van de omwisseling van het lidmaatschap van twee leden van de
raadscommissie culturele zaken en de commissie stadsontwikkeling.

Interne Dienstverlening en Protocol. Ontvangst op stadhuis van
organisatoren en genodigden 30 jaar Europabeker op vrijdag 11 mei 2018.
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Besluit:
Artikel 1
Het college besluit de organisatoren van 30 jaar Straatsburg Europabeker samen met de
spelers van toen en hun entourage te ontvangen in de Kolommenzaal en op de overloop naar
aanleiding van de 30e verjaardag van het behalen van de Europabeker op vrijdag 11 mei 2018
om 16 uur.
Artikel 2
Het college beslist dat burgemeester B. Somers en de schepenen W. Schroons, M. Hendrickx,
M. De Bie, B. Siffer, S. Deleus en K. Anciaux deze groep zullen verwelkomen op het stadhuis.
Artikel 3
Het college beslist een drankje aan te bieden tijdens de ontvangst.

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

Overheidsopdrachten. Onderzoek mogelijkheid vrachtwagenparking in
Mechelen. Gunning van bestek 2018-OO-ECON-312. (v.p. 20 april 2018 punt 27)
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Onderzoek mogelijkheid vrachtwagenparking in
Mechelen” akte van het verslag van nazicht van de offertes van 10 april 2018, opgesteld door
de dienst Economie.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
Het college gunt de opdracht “Onderzoek mogelijkheid vrachtwagenparking in Mechelen” aan
de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijskwaliteitsverhouding), zijnde Tractebel Antwerpen, Van Immerseelstraat 66 te 2018
Antwerpen.
Artikel 4
Het college stelt volgende stuurgroep samen voor de opvolging van het project:
 Schepen Katleen Den Roover
 Stefaan Van Thielen, voorzitter VZW Industrie Mechelen Noord
 Nico Van Daele, voorzitter VZW Bedrijven Mechelen Zuid
 Leen Schaerlaeckens, P & P – mobiliteit
 Stijn Anthoons, expert ruimtelijke economie
 Veerle Costermans, directeur Integraal Stedelijk Beleid
 Liesbeth Keppens, consulent Bedrijvenbeleid
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Vertegenwoordiger van de bouwdienst
Vertegenwoordiger van Politie
Vertegenwoordiger van Openbaar Domein

Interne Dienstverlening en Protocol. Bezoek van de heer Anschober,
minister van de Oostenrijkse deelstaat Oberösterreich op 3 mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het bezoek van de heer Rudi Anschober, minister van de
Oostenrijkse deelstaat Oberösterreich en een delegatie aan Mechelen op 3 mei 2018 om
11u30.
Artikel 2
Het college gaat in op de vraag van de Oostenrijkse delegatie om ontvangen te worden en een
toelichting en presentatie te geven over het diversiteitsbeleid.
Artikel 3
Het college duidt schepen M. Hendrickx aan als afgevaardigde om de Oostenrijkse delegatie te
verwelkomen in de Kolommenzaal op 3 mei 2018 om 11u30.
Artikel 4
Het college duidt schepen M. Hendrickx aan om de heer Anschober, minister van de
Oostenrijkse deelstaat Oberösterreich, gedurende het ganse bezoek te vergezellen.
Artikel 5
Het college beslist een werklunch aan te bieden aan de Oostenrijkse delegatie en duidt
schepen M. Hendrickx als afgevaardigde om deel te nemen aan de lunch van 12u00 tot 13u30.
Artikel 6
Het college geeft opdracht aan de dienst Interne Dienstverlening & Protocol om het protocollair
gedeelte van de ontvangst te regelen.
Artikel 7
Het college neemt kennis van de volgende opdracht van de burgemeester aan de politie:
 Indien nodig instaan voor de begeleiding en veiligheid van de Oostenrijkse delegatie
gedurende het bezoek aan Mechelen op 3 mei 2018.

Interne Dienstverlening en Protocol. Gebruik Keldermanszaal op 06 juni
2018 door BNI Mechelen.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit zijn medewerking te verlenen aan BNI Mechelen Werkt bij de organisatie
van de bezoekersvergadering op woensdag 06 juni 2018.
Artikel 2
Het college stelt de Keldermanszaal gratis ter beschikking van BNI Mechelen Werkt voor de
bezoekersvergadering op woensdag 06 juni 2018 van 18u30 tot 22u.
Het huishoudelijk reglement en het retributiereglement op het gebruik van zalen op het
stadhuis is van toepassing (o.a. waarborg, verzekering,…).
Er zal 75,00€ stopselgeld aangerekend worden voor het gebruik van eigen dranken.
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Artikel 3
Het college duidt schepen K. Den Roover aan om een welkomstwoord te houden bij de
bezoekersvergadering.
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