STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 31 augustus 2018

Strategie en Ontwikkeling. AMIF projecten: resultaat subsidieaanvraag
project "De mensen maken de stad" en project "Diversiteit (als)
troef".
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de goedkeuring van subsidieaanvraag i.k.v. AMIF oproep 427,
actief en gedeeld burgerschap, voor het project: “ de mensen maken de stad” en uitvoering
van het project overeenkomstig de collegebeslissing van 20/04/2018.
Artikel 2
Het college neemt kennis van het feit dat de subsidieaanvraag i.k.v. AMIF oproep 426,
integratiepact, voor het project: “ diversiteit (als)troef” niet werd goedgekeurd en aldus te
schrappen uit het budget.

Mondiaal Beleid. Aktename Verslag Algemene Vergadering Mondiale Raad 20
juni 2018.

Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de Algemene Vergadering van de Mondiale Raad
van 20 juni 2018.
Dit verslag zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering van 31
augustus 2018, na goedkeuring ervan.

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:
 Karolingenstraat 33
Puntopening T 18357
 Hombeeksesteenweg 348
Puntopening T 18358
 Tisseltbaan 2
Puntopening T 18359
 Hertshoornstraat 10
Puntopening T 18360
 Kalkovenstraat 24
Puntopening T 18361
 Ysenbrant 6
Puntopening T 18362
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Zandvoortstraat 22
Puntopening T 18363

Artikel 2
Het college geeft toelating aan Telenet, Liersesteenweg 4 2800 Mechelen, voor de uitvoering
van volgende werken:
 Lakenmakersstraat 56
Klantaansluiting T 18364
 Gen De Wittelaan 12
Klantaansluiting T 18365
 Wilgenstraat 72
Klantaansluiting T 18366
 Juniorslaan 95
Klantaansluiting T 18367
 Steenweg op Blaasveld 109
Klantaansluiting T 18368
 Plattebeekstraat
plaatsen van ondergrondse kabel T 18369
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Telenet Antoon Catriestraat 18 9031 Drongen, voor de
uitvoering van volgende werken:
 Jubellaan
vervangen van het ondergrondse kabelnet ten gevolge van defect T 18356
 Pasbrugplein
vervangen van het ondergrondse kabelnet ten gevolge van defect T 18370
 Kloosterstraat
vervangen van het ondergrondse kabelnet ten gevolge van defect T 18371
Artikel 4
Het college geeft toelating aan Proximus, Lange Nieuwstraat 106, 2000 Antwerpen,
voor de uitvoering van volgende werken:
 Mezenstraat
telecomwerken Prox 18355
Artikel 5
Het college geeft toelating aan Eandis Elektriciteitstraat 70 2800 Mechelen,
voor de uitvoering van volgende werken:
 Plattebeekstraat
Plaatsen GV voor Eandis - Plaatsen Malinet voor Stad Mechelen E 18352
 Klein Begijnhof
Aanleg Malinet voor Stad Mechelen
E 18353
 Gentsesteenweg
Wegnemen gaskast/gasmeter/aansluitingE 18354
Artikel 6
Het college geeft opdracht aan de afdeling Openbaar Domein om er op toe te zien dat de
werken door Telenet en Eandis in de Plattebeekstraat op elkaar worden afgestemd.

Politie - openbare orde. Vaststelling politieverordening n.a.v. BK
Cargofietsen op 15 september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van het BK
Cargofietsen op 15 september 2018 vast als volgt:
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Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het BK Cargofietsen op 15 september 2018 in Mechelen zijn
hiernavermelde bepalingen van toepassing, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Verkeersmaatregelen
Artikel 2.1: de parking achter De Loods en voor Transit M op het Douaneplein wordt van 14
september 2018 – 18.00 uur tot 15 september 2018 – 22.00 uur:
- voor alle bestuurders in beide richtingen verboden. Dit wordt ter kennis gebracht door het
verkeersbord C3.
- parkeervrij gemaakt en aangeduid door het verkeersbord 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 2.2: fietspad tussen Douaneplein en Dijlepad wordt van 14 september 2018 – 18.00
uur tot 15 september 2018 – 22.00 uur voor alle bestuurders in beide richtingen verboden. Dit
wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C3.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft met sancties voorzien in 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.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Leestsesteenweg.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de de Leestsesteenweg 78 (thv
Pennemeesterstraat) en die het vervangen van een deksel in de rijbaan en 2 betonvakken
herstellen tot doel hebben.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
Werkuren:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u)
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 op zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
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Geplande transporten:
 Minimum 10 werkdagen op voorhand dienen uitzonderlijke werftransporten gemeld te
worden aan de politie van de stad Mechelen.
 Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Voorwaarden bij (sloop)werken:
 De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief
afgevoerd, waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere
afvalstoffen.
 De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit:
 Omleiding via N16 >< Molenbeekstraat >< Molenstraat >< Pastoor De Heuckstraat ><
Leestsesteenweg.
 Pennemeesterstraat wordt doodlopend tot tegen de werfzone en wordt dubbelrichting.
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 Leestsesteenweg, in de periode van 10/09/2018 tot 17/09/2018 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 Leestsesteenweg, Oude Leestsebaan, Pennemeesterstraat en
Bleukensstraat 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
Ter beveiliging van de actieve weggebruikers:
 Voetgangers: er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens,
rolstoelen, ..., vlot en veilig het voetpad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal 2 cm
en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te
worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1 meter. In combinatie met een fietspad
dient deze 2 meter te zijn.
 Fietsers: er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met fietsen, bakfietsen,
fietsaanhangwagen, ... , vlot en veilig het fietspad op en af te rijden. Drempels zijn
maximaal 2 cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen
hellingen, rampen te worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk enkelrichtingsfietspad is 1 meter. Voor het
tweerichtingsfietspad is deze minimaal 2 meter.
Artikel 7
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden;
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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

datum

Communicatiecel
Wegenwerken

opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Vaartdijk 22.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de private werken die zich situeren in de Vaartdijk 22 en die
dakwerken tot doel hebben.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
Werkuren:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u;
 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u);
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen.
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 op zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
Frequentie van de transporten:
Geplande transporten:
 Minimum 10 werkdagen op voorhand dienen uitzonderlijke werftransporten gemeld te
worden aan de politie van de stad Mechelen.
Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
 Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Voorwaarden bij (sloop)werken:
 De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief
afgevoerd, waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere
afvalstoffen.
 De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit:
 Vaartdijk wordt doodlopend tot tegen de werfzone. De straat wordt dubbelrichting gemaakt
tot tegen de werfzone.
 Het verkeer van de Vaartdijk kan wegrijden via de Willem Rosierstraat.
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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 private werf, Vaartdijk 22, in de periode van 24/09/2018 tot 05/10/2018
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 Vaartdijk en Willem Rosierstraat 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
Ter beveiliging van de actieve weggebruikers:
 Voetgangers: er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens,
rolstoelen, ..., vlot en veilig het voetpad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal 2 cm
en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te
worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1 meter. In combinatie met een fietspad
dient deze 2 meter te zijn.
 Fietsers: er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met fietsen, bakfietsen,
fietsaanhangwagen, ... , vlot en veilig het fietspad op en af te rijden. Drempels zijn
maximaal 2 cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen
hellingen, rampen te worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk enkelrichtingsfietspad is 1 meter. Voor het
tweerichtingsfietspad is deze minimaal 2 meter.
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.

Strategie en Ontwikkeling. Goedkeuring van de organisatie Pop-up Europa in
samenwerking met provincie Antwerpen.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om op donderdag 9 mei 2019 Pop-up Europa te organiseren.
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Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de afdelingen Marketing & Communicatie en Strategie &
Ontwikkeling om een programma uit te werken, de nodige diensten te betrekken en een
uitgewerkt voorstel voor te leggen aan het college.

Overheidsopdrachten. Doorverwijzen naar de gemeenteraad voor
goedkeuring de opdracht "Huur van een milieuvriendelijke
kleurenkopieeréénheid met omniumonderhoudscontract voor de
drukkerij van de stad Mechelen" - bestek 2018-OO-EC-407.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststellen van de wijze van gunnen volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure
met voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder
bestek 2018-OO-EC-407 inzake de opdracht “Huur van een milieuvriendelijke
kleurenkopieereenheid met omniumonderhoudscontract voor de drukkerij van de stad
Mechelen” met als gunningscriteria:
- prijs: 50 punten;
- technische kwaliteit: 25 punten;
- milieu : 15 punten;
- dienstverlening: 10 punten.
Artikel 2
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

P&P - Stadsontwikkeling. Huis van Lorreinen. Bouwwerken. Goedkeuring
eindafrekening.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht zijn goedkeuring aan de eindafrekening van de bouw van het Huis van
Lorreinen, toegewezen aan Van Poppel NV.

Wonen. Lokaal Woonbeleid. Bindend Sociaal Objectief. Voortgangstoets
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de resultaten van de voortgangstoets 2018.

Wonen. Ankerstraat. Heraanleg van het openbaar domein in de Ankerstraat.
Goedkeuring van het verslag van de plenaire vergadering.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de plenaire vergadering van 3 juli 2018 over de
heraanleg van het openbaar domein voor de Ankerstraat.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de afdeling Openbaar Domein om het verdere traject naar
uitvoering van deze heraanleg op te volgen.
Artikel 3
Het college gaat akkoord met de financiële verdeling voor de heraanleg van het openbaar
domein.

Jeugd. Mechelen Kinderstad. Kinderraad. Goedkeuring plaatsing Kunsttoren
Grote Markt.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de plaatsing van de Kunsttoren op de Grote Markt voor de
periode van 18 september 2018 tot en met woensdag 3 oktober 2018.
Artikel 2
Het college vaardigt de schepenen Greet Geypen en Stefaan Deleus af om de Kunsttoren
plechtig in te huldigen tijdens de Kiva Kick Off op woensdag 19 september 2018 om 9u30.

Mondiaal Beleid. Zuiddag/Youca 2018. Beslissing tot deelname aan Youca op
donderdag 18 oktober 2018 en geven van opdrachten.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit om 15 vacatures vrij te stellen bij verschillende stadsdiensten voor de
Youca actiedag op 18 oktober 2018.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Mondiaal Beleid

datum

opdracht

Week van 3
september 2018

Coördinatie van de
15 werkplekken +
oproep via Lunaweb.

opmerking

Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Budgetsleutel
2018/6130370/30/0160/01
Raming 2018140333
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P&P - Mobiliteit. Campagnes. Goedkeuring deelname aan 'Car Free Day'
2018. Beslissing tot interne kredietaanpassing nr. 2/2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan de organisatie van de ‘Car Free Day’ op 20 september
2018.
Artikel 2
Het college beslist een interne kredietaanpassing goed te keuren. Hierbij kan 4000 euro
worden aangesproken van “Tussenkomst shopping shuttle – actie 2018140483 – raming
2018170010 – budgetsleutel 2018/6130295/50/0600/02”.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Opdracht

Marketing en
communicatie

Voeren van de communicatie in de aanloop
naar de Car Free Day

Mobiliteit

Coördinatie organisatie Car Free day i.s.m.
duurzame ontwikkeling

Duurzame
Ontwikkeling

Coördinatie organisatie Car Free day i.s.m.
mobiliteit

Financiën

Uitvoeren van de voorgestelde interne
kredietaanpassing voor het organiseren
van de Car Free Day

opmerking

P&P - Mobiliteit. Plangroep Mobiliteit. Aktename verslag van 7 augustus
2018 en goedkeuren acties.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de Plangroep mobiliteit van 07 augustus 2018.
Artikel 2
Het college neemt volgende beslissingen:
1. Zwaluwstraat: Onderzoeken situatie
2. Arendonckstraat: Paaltjes plaatsen
3. Klein Rozendaalveld: Tijdelijk Zomer 30 bord plaatsen
4. Zonnestraat: Geen actie
5. Leest-Dorp: Geen actie
6. Lange Heergracht: Bijplaatsen E3 borden
7. Matigheidstraat: Schilderen vakken. Samen uitvoeren met collegebesluit 31 augustus
2018 – punt 58 - Beslissen tot voorzien haakse parkeervakken in Poedermolenstraat en
Reinheidstraat.
8. Lange Heergracht: Geen actie
9. Karekietstraat: Geen actie
10. Batterijstraat: Geen actie
11. Goswin de Stassartstraat: Geen actie
12. Liersesteenweg: Geen actie
13. Oude Liersebaan: Geen actie
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14. Antwerpsesteenweg: Voorleggen aan AWV
15. Zavelberg: Controle door politie
16. Hanswijkstraat: Schilderen vak en verplaatsen borden
17. Colomabrug: Plaatsen borden
18. Eikenstraat: Uitvoeren tellingen
19. Rupelstraat: Bord weghalen
20. Hoogstraat: Geen actie
21. Ziekenbeemdenstraat: E3 bord voorzien
22. Zoutwerf: Geen actie
23. Wijk Tervuursesteenweg: Geen actie
24. Pastinkaakhof: Verdaagd
25. Eenheidstraat: Wijkagent gaat ter plekke
26. Lange Nieuwstraat: Paaltjes plaatsen
27. Olivetenstraat: Paaltjes plaatsen
28. Bakelaarstraat: Paaltjes plaatsen
29. Auwegemvaart: Hindernis plaatsen aan het plantvak
30. Jozef Verbertstraat: Geen actie
31. Neerweg: Uitvoeren tellingen
32. Zandvoortstraat: Verplaatsen bord
33. Veluwestraat: Aanpassen signalisatie en markering
34. Schepvoortstraat: Verplaatsen paaltjes
35. Keldermansvest: Plaatsen paaltjes
36. Douaneplein: Geen actie
37. Frederik de Merodestraat: Schilderen E1
38. Korte Zandstraat: Geen actie
39. Guido Gezellelaan: Controle door politie
40. Rijmenamsesteenweg: Uitvoeren flitscontroles
41. Leemstraat: Plaatsen paaltjes
42. Caputsteenstraat: Controle politie en gevangenis op de hoogte brengen
43. Vennecourtlaan/Wupsstraat/Plankendaelstraat: Geen actie
44. Otterhoekstraat: Overleg met de schepen
45. Poedermolenstraat: Zie collegebesluit 31 augustus 2018 – punt 58 - Beslissen tot
voorzien haakse parkeervakken in Poedermolenstraat en Reinheidstraat.
46. Donkerlei: Uitvoeren tellingen
47. Kapellebaan: Schilderen markeringen
48. Colomalaan: Zone 30 aangeven aan schoolomgeving
49. Graaf van Egmontstraat: Verdaagd
50. Jan Frans Van Geelstraat: Op te vragen
51. Juniorslaan: Verlagen boordsteen
52. Zandvoortstraat: Installeren derde hindernis met borden, paaltjes en blokken
53. Spiegelstraat: Paaltjes plaatsen
54. Voochtstraat: Herstellen spiegel
55. Ontvoeringsplein: Geen actie
56. Baron Coppenslaan: Geen actie
57. Zwartzustervest: Schilderen lijnen en E1
58. Abeelstraat: Zie collegebesluit 31 augustus 2018 – punt 59 - Mobiliteitsmaatregelen
Abeelstraat en beslissing over tonnagebeperking.
59. Otterbeek: Geen actie
60. Nijverheidstraat: Geen actie
61. Wollemarkt: Plaatsbezoek
62. Muizen: Geen actie
63. Lakenraamstraat: Uitvoeren tellingen
64. Van Hoeystraat: Overleg inplannen
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Verkeerssignalisatie
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Verkeerssignalisatie

Verkeerssignalisatie

Schilderen vakken Matigheidstraat. Samen
uitvoeren met collegebesluit 31 augustus
2018 – punt 58 - Beslissen tot voorzien
haakse parkeervakken in
Poedermolenstraat en Reinheidstraat.
Schilderen vak en herplaatsen bord
Hanswijkstraat
Plaatsen borden Colomabrug

Verkeerssignalisatie

Weghalen bord Rupelstraat

Verkeerssignalisatie

Plaatsen E3 bord Ziekenbeemdenstraat

Verkeerssignalisatie

Verplaatsen bord Zandvoortstraat

Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie

Aanpassen markeringen en verplaatsen
bord Veluwestraat
Schilderen E1 Frederik de Merodestraat

Verkeerssignalisatie

Schilderen oversteekplaats Kapellebaan

Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie

Schilderen lijnen en plaatsen borden
Zandvoortstraat
Herstellen spiegel Voochtstraat

Verkeerssignalisatie

Schilderen lijnen en E1 Zwartzustersvest

Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein

Plaatsen paaltjes Arendonckstraat

Verkeerssignalisatie

Plaatsen paaltjes Lange Nieuwstraat
Plaatsen paaltjes Olivetenstraat
Plaatsen paaltjes Bakelaarstraat
Hindernis plaatsen Auwegemvaart
Verplaatsen paaltjes Schepvoortstraat
Plaatsen paaltjes Keldermansvest
Plaatsen paaltjes Leemstraat
Plaatsen paaltjes Graaf Van Egmontstraat
Verlagen boordsteen Juniorslaan
Plaatsen paaltjes en betonblokken
Zandvoortstraat
Plaatsen paaltjes Spiegelstraat

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

Opdracht

Politie

Controle verkeer Zavelenberg

Politie

Uitvoeren tellingen Eikestraat

Politie

Uitvoeren tellingen Neerweg
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Politie

Controle foutparkeren Guido Gezellelaan

Politie

Uitvoeren flitscontroles
Rijmenamsesteenweg

Politie

Controle foutparkeren Caputsteenstraat

Politie

Uitvoeren tellingen Donkerlei

Politie

Uitvoeren tellingen Lakenraamstraat

P&P - Mobiliteit. Vervoerregio Mechelen. Kennisname stand van zaken en
goedkeuring projecten vervoer op maat.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de principiële goedkeuring van de Vlaamse regering van het
decreet basisbereikbaarheid en de definitieve vaststelling van de vervoerregio’s.
 De kaart van de vervoerregio’s in Vlaanderen wordt voorgelegd.
 De vervoerregio Mechelen bestaat uit volgende gemeenten:
- Berlaar
- Bonheiden
- Boortmeerbeek
- Bornem
- Duffel
- Heist-op-den-Berg
- Kapelle-op-den-Bos
- Mechelen
- Putte
- Puurs-Sint-Amands
- Sint-Katelijne-Waver
- Willebroek
Artikel 2
Het college neemt akte van het voorstel van overzichtskaart voor de OV-knooppunten en keurt
de bemerkingen bij dit voorstel goed, met name:
 voorgestelde haltes van de lijst voor Mechelen zijn inderdaad op te nemen als OVknooppunten:
- Mechelen-station
- Mechelen-Nekkerspoel
- Mechelen-Brusselpoort
 andere haltes die ook OV-knooppunten (kunnen) zijn op grondgebied van Mechelen:
- Mechelen-Veemarkt
- Mechelen-Keerdok, nl. combinatie Mechelen-Nokerstraat en Mechelen-Rode Kruisplein
(alsook zeker naar toekomst toe)
- Muizen-station
- Ook mogelijke OV-knooppunten, (misschien minder huidig), maar mss naar toekomst
toe:
o Hombeek centrum / samenkomen buslijnen, maar ook potentie opening station;
o nieuwe ziekenhuis.
Artikel 3
Het college neemt akte van de voorstellen tot uitwerking van vervoer op maat: uitrol voor de
regio van een fietsdeelsysteem en van het systeem van de taxicheques; keurt deze principieel
goed en geeft opdracht aan de dienst mobiliteit om deze verder uit te werken, in
samenwerking met omliggende gemeentes als proefproject.
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mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Mechelen Griezelt 28 oktober 2018.
Verwijzing politieverordening inzake openbare orde, rust en veiligheid
naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Algemene Markthandelaars Vereniging voor de organisatie van Mechelen Griezelt op de Grote
Markt, Schoenmarkt, pleintje postgebouw op zondag 28 oktober 2018 van 15u tot 21u, mits
aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 Er dient een aanbod van minimum 10 plaatsen te zijn voor lokale marktkramers (die geen
lid van de vereniging zijn) op deze avondmarkt en dit aan dezelfde financiële voorwaarden
als de leden van de vereniging, en zonder verplichting tot lidmaatschap van de
organiserende vereniging. (Geen extra vergoeding als niet-lid)
 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. Het
evenementenloket zal de bewonersbrief opstellen en dient door de organisator voor
11/10/2018 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 De bloembakken op de Grote Markt blijven staan.
 Gezien dit evenement valt onder de categorie grootschalig (+500 bezoekers), dienen
volgende documenten extra aangeleverd te worden, 4 weken voor het evenement, nl.
28/9/2018:
- het PRIMA dossier;
- mobiliteitsplan.
• De organisator dient zelf in te staan voor de bewaking van het terrein en dient hiervoor te
werken met een erkende bewakingsfirma. Er dienen 3 bewakingsagenten gradueel ingezet
te worden.
 Het rijbaangedeelte op Grote Markt, Schoenmarkt en Steenweg dient open te blijven voor
eventuele doorgang voor de voertuigen van hulpdiensten bij eventuele hulpinterventies.
Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 2.600,00 euro. Per extra
werfkast zal er 100,00 aangerekend worden.
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten
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28/10/2018

opdracht
Ter beschikking stellen van
elektriciteit

opmerking
In de retributie zit reeds
één werfkast. Per extra
werfkast wordt 100
euro aangerekend.
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28/10/2018

Verwijderen en
terugplaatsen van paaltjes
rond Grote Markt

Wijkonderhoudsteam

28/10/2018

Ter beschikking stellen van
20 vuilnisbakken.

Verkeerssignalisatie

28/10/2018
van 12u tot
23u

Parkeervrij maken van
pleintje postgebouw

28/10/2018
van 12u tot
23u

Verkeersvrij maken van
Grote Markt, Schoenmarkt
en pleintje voor postgebouw

Er wordt een
administratieve kost
van 25euro
aangerekend

Artikel 4
Het college neemt akte van de beslissing van de burgemeester om voor de organisatie van de
Mechelen Griezelt op 28/10/2018 de Grote Markt, pleintje postgebouw en Schoenmarkt te
onttrekken aan openbaar domein, zodat een erkende bewakingsfirma kan ingeschakeld
worden.
Artikel 5
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling politieverordening inzake openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van
“Mechelen Griezelt” op 28/10/2018 en de onttrekking van de Grote Markt, pleintje
postgebouw en Schoenmarkt aan het openbaar domein.
Artikel 6
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van Mechelen Griezelt dat doorgaat op zondag 28 oktober 2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van Mechelen Griezelt, dat doorgaat op zondag 28 oktober 2018, in
Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 28 oktober 2018 behoudens
andersluidende.
Artikel 2: Schoenmarkt:
Het parkeren is verboden op 28 oktober 2018 tussen 12.00 en 23.00 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 verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 28 oktober 2018
tussen 12.00 en 23.00 uur. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden
C3.
Artikel 3: Grote Markt, Bruul tussen Grote Markt en Botermarkt, Steenweg tussen Schepenhuis
en in-/uitrij ondergrondse parking Grote Markt:
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 28 oktober 2018
tussen 12.00 en 23.00 uur. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden
C3.
Artikel 4: F. De Merodestraat tussen Varkensstraat en Grote Markt:
Op heffen van het éénrichtingsverkeer op 28 oktober 2018 tussen 12.00 en 23.00 uur
door het afdekken van de verkeersborden C1 en F19.
Artikel 5:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 6:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 7:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.
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Interne Dienstverlening en Protocol. Persconferentie. Voorstelling boek
'Mechelen, een stad vertelt - Deel 2' op 24 september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat in op de vraag van Luc Van Hoeyland, Uitgeverij ElenA, om het boek
‘Mechelen, een stad vertelt - Deel 2’ voor te stellen in de Kolommenzaal op 24 september
2018 om 11u.
Artikel 2
Het college beslist 15 exemplaren van het boek ‘Mechelen, een stad vertelt - Deel 2’ aan te
kopen.
Artikel 3
Het college duidt schepen B. Siffer aan om de voorstelling in te leiden.
Het college duidt burgemeester B. Somers en de schepenen W. Schroons, G. Geypen, K.
Anciaux en S. Deleus aan om deze persvoorstelling bij te wonen.
Artikel 4
Het college besluit de genodigden een drankje aan te bieden.

Bibliotheek. Aanvaarding en verwijzing naar de eerstvolgende
gemeenteraad van het bijzonder legaat stedelijke bibliotheek
Mechelen.
Besluit:
Artikel 1
Het college aanvaardt principieel het bijzonder legaat, opgenomen in het nalatenschap van de
heer Gaston Wauters en verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Definitieve aanvaarding van het bijzonder legaat, opgenomen in het nalatenschap van de
heer Gaston Wauters.
Artikel 2
Het college gaat akkoord dat na definitieve aanvaarding, deze middelen aangewend worden
voor de vernieuwing van de collectie van de bibliotheek naar aanleiding van de opening van
Het Predikheren in september 2019.

Toerisme en UiT. Meet in Mechelen. 'Belgian Event Awards' - Nekkerhal
2019-2020.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het voorstel tot hosting van de ‘Belgian Event Awards’ (BEA) in Mechelen in
2019 en 2020 goed en geeft opdracht de kandidatuur in te dienen.
Artikel 2
Het college keurt de financiële ondersteuning goed van de BEA-awards en geeft opdracht aan
Bestuurlijk Beheer, indien Mechelen gekozen wordt als gaststad, om het bedrag van 8.400
euro per jaar extra te voorzien in het budget 2019 en het budget 2020 van publiekswerking
Bestuurlijk Beheer, ramingsnummer 2019141012 en 2020141012.
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mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Mosselfestijn Den Artiest 14 tot 16
september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
bvba Tschrans voor de organisatie van Mosselfestijn Den Artiest op het Pasbrugplein van 14
t.e.m. 16 september 2018, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De organisator past de adviezen uit de evaluatie toe:
- niet benaming buurtfeest gebruiken, maar Mosselfestijn;
- organisator dient de buurt 14 dagen voor het evenement op de hoogte te brengen van
de activiteit en de verkeersmaatregelen;
- het verkeersvrij maken van Pasbrugplein kan pas ingaan na sluitingstijd van andere
winkelen, nl. 19u (zoals aangevraagd).
 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. Het
evenementenloket zal de bewonersbrief opstellen en dient door de organisator voor
1/9/2018 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 De activiteit dient dus beperkt te blijven tot het Pasbrugplein zelf zodat de doodlopende
Canadadreef steeds bereikbaar blijft via de Pasbrugstraat.
 De garages op het Pasbrugplein dienen eveneens steeds bereikbaar te blijven.
Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 149,87 euro.
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
 De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn.
 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:
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-

het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.

Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Verkeerssignalisatie

Van
14/9/2018
van 12u
tot
17/9/2018
12u

Parkeervrij maken van
Pasbrugplein

15/9/2018
van 19u
tot 23u

Verkeersvrij maken van
Pasbrugplein

15/9/2018

in de Pasbrugstraat
dubbelrichtingsverkeer
instellen

opmerking
Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

Artikel 5
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het Mosselfestijn Den Artiest op het Pasbrugplein, dat doorgaat op 15 en 16
september 2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het het Mosselfestijn Den Artiest op het Pasbrugplein, dat
doorgaat op 15 en 16 september 2018, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van
toepassing van 14 tot 17 september 2018, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Pasbrugplein:
Het parkeren is verboden van 14 september 2018 – 12.00 uur tot 17 september 2018 –
12.00 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 verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 15 september
2018 – 19.00 tot 23.00 uur. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de
verkeersborden C3.
Artikel 3: Pasbrugstraat
Opheffen van het éénrichtingsverkeer op 15 september 2018 – 19.00 tot 23.00 uur.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het afdekken van de verkeersborden C1 en
F19.
Artikel 4: Pasbrugstraat ter hoogte van de huisnummers 19, 21, 23 en 31
Het parkeren is verboden op 15 september 2018 van 19.00 tot 23.00 uur. Deze
maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen van
het type Xa, die het begin van de reglementering aanduiden, van het type Xd, die de herhaling
van de herhaling van de reglementering aanduiden.
Artikel 5: Nekkerspoelstraat met kruispunt Pasbrugplein:
Links en rechts afslaan wordt op 15 september 2018 van 19.00 tot 23.00 uur verboden.
Artikel 6:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 7:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 8:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.
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Begraafplaatsen. Aanpassing audio- en video-apparatuur rouwaula.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist het audiosysteem van Apex aan te kopen voor de stedelijke rouwaula.
Artikel 2
Het college beslist tot het aankopen van de optie tot videostreaming.
Artikel 3
Het college beslist tot het aangaan van een onderhoudscontract met garantie van prioriteit bij
technische interventies binnen 12u.
Artikel 4
Het college beslist in budgetwijziging nr. 2/2018 en de meerjarenplanning budget te voorzien
voor het onderhoudscontract van het Apex systeem van de stedelijke rouwaula.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Terug normaliseren rijrichting Oude
Beggaardenstraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de vraag tot herziening van een eerder goedgekeurde wijziging
tot verkeersorganisatie en besluit niets aan de rijrichting van de Oude Beggaardenstraat te
laten wijzigen.

Overheidsopdrachten. Trajectbegeleiding interlevensbeschouwelijke
schooldialoog op maat van Mechelse scholen (BaO en SO). Vaststelling
wijze van gunning volgens de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen
vervat in het bijzonder bestek 2018-OO-SB-414.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt de wijze van gunnen vast volgens de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek met nr. 2018OO-SB-414 inzake de opdracht “trajectbegeleiding interlevensbeschouwelijke schooldialoog op
maat van Mechelse scholen (BaO en SO)”, opgesteld door de afdeling Sociaal Beleid in
samenwerking met de dienst Overheidsopdrachten.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten met als gunningscriteria:
 1: Prijs: 40 punten
 2: Inhoudelijke expertise m.b.t. superdiversiteit en levensbeschouwelijke diversiteit: 20
punten
 3: Ervaring met verbindend werken tussen verschillende belangengroepen: 20 punten
 4: Bereidheid tot expertisedeling met en opleiden van stadspersoneel : 10 punten
 5: Snelheid van start: 10 punten
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Artikel 2
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
 Arktos Mechelen, Begijnenstraat 18 te 2800 Mechelen;
 Ceapire, Robert Schumanlaan 29/64 te 2660 Hoboken;
 Cirra, Oktrooiplein 1 te 9000 Gent.
Artikel 3
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 14 september 2018 om 10.00 uur.

Monumentenzorg. Restauratie en onderhoud monument van de
gesneuvelden WOI te Walem. Inhuldiging op 28/9/2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om de restauratie en onderhoud van het monument van de gesneuvelden
WOI te Walem, te laten uitvoeren door aannemer Van Loy uit Herselt.
Artikel 2
Het college beslist om 9 namen te voorzien op het monument van de gesneuvelden WOI te
Walem, volgens de gegevens van de Heemkundige Kring Dr. Croquet en volgens het
voorgestelde ontwerp.
Artikel 3
Het college is van oordeel dat de voorgestelde werken geen impact hebben op de
erfgoedwaarde van het beschermde dorpsgezicht en er dus geen toelating moet worden
gevraagd aan het agentschap Onroerend Erfgoed.
Artikel 4
Het college beslist om het gerestaureerde monument in te huldigen op vrijdag 28 september
2018 om 10.30 uur n.a.v. de jaarlijkse plechtigheid aan de kerk in Walem en vaardigt hiervoor
de schepenen Greet Geypen, Walter Schroons, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus en Koen
Anciaux af.
Artikel 5
Het college geeft opdracht aan de dienst interne dienstverlening & protocol de nodige
afspraken te maken met de leerkrachten van de school De Zonnebergen en met de dienst
monumentenzorg (afspraken met aannemer tot tijdelijk afdekken monument en extra
uitnodigingen).

Jeugd. Goedkeuring programmatie en inplantingsplan Transit M, take off op
28 en 29 september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het definitieve programma van “Transit M take off” goed.
Artikel 2
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Jeugddienst Mechelen voor de organisatie van ‘Transit M take off’ op het Douaneplein van
vrijdag 28 september van 15u30 tot 23u30. En zaterdag 29 september van 11u00 tot 20u00
mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De organisator past de adviezen uit de evaluatie toe.
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De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
De omliggende ondernemers en bewoners 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. Het
evenementenloket zal de bewonersbrief opstellen en dient door de organisator voor
[datum] bedeeld te worden in de opgegeven straten.
De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
Gezien dit evenement valt onde de categorie midschalig (500 bezoekers<2000), dienen
volgende documenten extra aangeleverd te worden, 4 weken voor het evenement,
- Het PRIMA dossier

Artikel 3
Het college keurt het inplantingsplan goed voor vrijdag 28 september 2018 en zaterdag 29
september 2018 mits toegang voor de betrokken diensten toegankelijk blijven.
Artikel 4
Het college geeft toelating om de parkeervakken voor auto’s achter de Loods van Transit M op
het douaneplein parkeervrij te maken van donderdag 27 september 2018 om 18 uur tot en
met zaterdag 29 september 2018 om 24 uur en geeft opdracht aan verkeerssignalisatie/politie
om de nodige borden te plaatsen.
Artikel 5
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op 28
september 2018 van 15u30 tot 23u00 (met afbouw tot 23u30) en op zaterdag 29 september
van 11u00 tot 20u00 conform goedgekeurd kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017, mits
aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers
 Bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator
 In geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie.
 Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes.
 Voorwaarden bij gebruik 10 Eazy:
- Verplicht gebruik van meet- en registratiesysteem 10Eazy volgens de opgelegde
richtlijnen– ter beschikking gesteld door Stad Mechelen. Af te halen op afspraak bij het
Evenementenloket, mits betaling van een waarborg van 250,00 euro. Een week voor
afhaling, dient de organisator te laten weten hoeveel meter kabel er nodig is om de
10Eazy op de juiste plaats te zetten;
- Verplicht aanleveren van een geluidsplan, ten laatste 4 weken voor het evenement. Op
het plan dienen volgende zaken duidelijk zichtbaar te zijn:
o alle podia indien van toepassing;
o alle luidsprekers en hun oriëntatie;
o de meetplaats met aanduiding van de afstand tot de luidsprekers;
o in openlucht of in een tent;
o wanneer de luidsprekers de muziek in één bepaalde richting over het publiek
verspreiden (meestal vertrekkende vanaf het podium), bevindt de meetplaats zich
op 1/2 tot 1/3 van de afstand tussen het podium en het verste punt van de
publieksruimte met een maximum van 70 m;
o wanneer de luidsprekers de muziek in verschillende richtingen over het publiek
verspreiden, bevindt de meetplaats zich centraal tussen de luidsprekers, op de
kruising van de denkbeeldige assen door alle luidsprekers;
o de mengtafel;
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-

het niet naleven van de richtlijnen en voorwaarden, zal aanleiding geven tot strengere
voorwaarden bij een volgende editie of zelfs weigering.

Artikel 6
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op elektriciteit, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie;
 de aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…);
 de gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn;
 zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd;
 nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen aanwezig te
zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken te voorzien. In de nabijheid moet steeds
iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet
onbeheerd worden gelaten;
 algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 7
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Jeugddienst Mechelen 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 8
Het college geeft opdracht aan:
Dienst
Opdracht
Verkeerssignalisatie
Parkeers- en
verkeersvrij maken
van de
parkeervakken achter
De Loods op het
douaneplein zoals
aangegeven op
inplantingsplan vanaf
donderdag 27
september 2018
19u00 tot zaterdag
29 september 2018
24u00

Datum uitvoering
Maandag 24
september 2018

Opmerkingen
Vroege plaatsing van
de borden
aangevraagd wegens
studenten die
mogelijks doorheen
de week op kot zitten
en hun wagen daar
laten staan.

Jeugd. Mechelen Kinderstad. Goedkeuring oproep, data en werking
Kinderraad.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de vernieuwde oproep en werking Kinderraad en stelt de data van
de bijeenkomsten vast als volgt:
Datum

Locatie

Type bijeenkomst

21/10/2018

Jeugddienst

Introductiemiddag: verkiezing
Kinderraad
Kinderraad

(14u-16u)

Stadhuis (verzamelen op binnenkoer,
daarna zaal Wollebrandt)

19/12/2018

Stadhuis (Wollebrandt of Kolommenzaal)

Kinderraad

23/01/2019

Stadhuis (Wollebrandt of Kolommenzaal)

Kinderraad XL

20/02/2019

Stadhuis (Wollebrandt of Kolommenzaal)

Kinderraad

20/03/2019

Stadhuis (Wollebrandt of Kolommenzaal)

Kinderraad

24/04/2019

Stadhuis (Wollebrandt of Kolommenzaal)

Kinderraad XL

15/05/2019

Stadhuis (Wollebrandt of Kolommenzaal)

Kinderraad

26/06/2019

Stadhuis: daarna op locatie

Kinderraad: jaarafsluiter
slotuitstap

(13u-16u)
21/11/2018

Artikel 2
Het college beslist de afvaardiging om de nieuwe kinderraadsleden op 21 november 2018
officieel te verwelkomen op een later tijdstip aan te duiden.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:

DIENST

OPDRACHT

DATUM
UITVOERING

Interne
dienstverlening en
protocol en dienst
Jeugd

Op de specifieke data telkens 1
locatie. Voorkeur gaat uit naar
een afwisseling van de 2 zalen

Vanaf heden
(Wollebrandt
of
Kolommenzaal
te reserveren
in onderlinge
afspraak)
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Marketing en
communicatie

Oproep voor een nieuwe
Kinderraad ontwikkelen en
verspreiden via de
brievenbussen van de
doelgroep. (4de, 5de leerjaar)

In overleg met
Mechelen
Kinderstad

Bevolking

Adressenlijst bezorgen van
kinderen die nu gestart zijn in
het 4de en 5de leerjaar

Vanaf heden

Mechelen klimaatneutraal. Goedkeuring hechten aan voorlopige
herinrichting van de Korte Veluwestraat als 'groene leefstraat',
indiening operatie perforatie en het geven van opdrachten.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan de voorlopige herinrichting van de korte Veluwestraat,
conform plan.
Artikel 2
Het college hecht goedkeuring aan het indienen van het dossier ‘Korte Veluwestraat’ voor het
wedstrijdreglement ‘operatie perforatie’ van Aquafin
Artikel 3
Het college vaardigt schepen Marina De Bie af voor de communicatie.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Openbaar Domein

Projecten en
Planning
Natuur- en
groenontwikkeling
Uitvoeringsdiensten
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datum

opdracht

opmerking

Ondersteuning geven bij heraanleg Korte
Veluwestraat en bij opmaak dossier
‘Operatie perforatie’.
Ondersteuning geven bij heraanleg Korte
Veluwestraat en bij opmaak dossier
‘Operatie perforatie’.
Ondersteuning geven bij heraanleg Korte
Veluwestraat.
o
Het plaatsen van fietsenstallingen
(4 nietjes) op de bestaande parkeerplaats
aan het begin van de straat.
o
Het openleggen van de bestaande
parkeerplaatsen aan de noord-oostelijke
zijde van de straat: weghalen van de
bestrating (klinkers), uitgraven en
opvullen met teelaarde voor beplanting.
o
Het weghalen ven de bestrating en
opvullng met teelaarde van het voetpad
aan de Zuid-Oostzijde van de straat met
23

behoud van dorpel om een groene strook
aan te leggen.
o
Het openleggen van het voetpad
aan de noordzijde (doodlopende zijde) en
het opvullen met teelaarde
o
Wijkonderhoudsteam:
ondersteuning bij keuze beplanting.

P&P - Mobiliteit. Schoolstraten. Plaatsing octopuspalen met uitschuifbare
slagboom als proefproject.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van bovenstaande toelichting over de octopuspaal met uitschuifbare
slagboom.
Artikel 2
Het college beslist de octopuspalen met uitschuifbare slagboom aan schoolstraten in Mechelen
uit te proberen en hiervoor budget te voorzien in budgetwijziging nr. 2/2018.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Mobiliteit

datum

Opdracht

opmerking

Verdere opvolging schoolstraten en
aankoop palen met slagboom.

P&P - Mobiliteit. Voorbehouden parkeerplaatsen Keizerstraat. Beslissing
permanent inrichten voorbehouden parkeerplaatsen voor personen
met een handicap.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist 1 extra parkeerplaats van de reeks tijdelijke plaatsen in de Keizerstraat in
te richten als permanente voorbehouden staanplaats voor personen met een handicap.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

Opdracht

Verkeerssignalisatie

Aanpassen onderborden.

Mobiliteit

Antwoorden aan raadslid H. Riffi via het
antwoordformulier, in samenspraak met de
dienst Notulenbeheer.

Fin. impact

P&P - Mobiliteit. Beslissen tot voorzien haakse parkeervakken in
Poedermolenstraat en Reinheidstraat.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de plannen met haakse parkeerplaatsen voor de
Poedermolenstraat en Reinheidstraat.
Artikel 2
Het college besluit om haakse parkeervakken te voorzien in de Poedermolenstraat en
Reinheidstraat, en geeft opdracht aan het team verkeerssignalisatie om deze af te bakenen
volgens voorgelegd plan.

P&P - Mobiliteit. Mobiliteitsmaatregelen Abeelstraat en beslissing over
tonnagebeperking.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist op de kruispunten van de Abeelstraat met de Olmenstraat en de Lorkstraat
de kasseien uit te breken en in de plaats verhoogde plateaus te voorzien.
Artikel 2
Het college beslist om volgende tonnagebeperkingen in te voeren:
 1. Abeelstraat - 1ste deel - vanaf kruispunt Tervuursesteenweg/Abeelstraat: bord
tonnagebeperking 3,5 ton en onderborden"uitgezonderd plaatselijk verkeer", "uitgezonderd
bussen De Lijn".
 2. Vanaf kruispunt Ivo Cornelisstraat/Abeelstraat tot Jubellaan: Bord tonnagebeperking 3,5
ton en onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeer". Ook bussen van de Lijn dienen hier
rond te rijden.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Opdracht

Openbaar domein

Aanleggen verkeersplateaus Abeelstraat

Verkeerssignalisatie

Plaatsen van de nodige bebording

opmerking

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

datum

Opdracht

opmerking

Uitwerken signalisatieplan
tonnagebeperking en de nodige
aanvullende reglementen voorzien.

Economie. Mechelen MeeMaken. Beslissing tot het verhuren van een kantoor
in het Oh! aan een voordelig tarief, ten voordele van Mechelen
MeeMaken.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het feit dat vzw Mechelen MeeMaken btw-plichtig is en daarom
verplicht is over een fysiek kantoor te beschikken.
Artikel 2
Het college beslist een bedrag van 250 € aan te rekenen voor het huren van het kantoor dat
momenteel in gebruik is door CityLab2800 volgens de Oh! Mix formule.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan schepen K. Den Roover om dit voorstel voor te leggen aan de
volgende Raad van Bestuur van vzw Mechelen MeeMaken die doorgaat op 3 september 2018.

Preventie en Veiligheid. Verslag evaluatiecel evenementen 17.08.2018:
Aper'eau Mechelen Noord, Katanga kermis en Plug In.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de conclusies van de evaluatiecel feesten van 17 augustus 2018
inzake Aper'eau Mechelen Noord, Katanga kermis en Plug In.
Artikel 2
Het college beslist om voor Malinas Machinas op 15 september 2018 en het openingsweekend
Transit M op 28 en 29 september 2018 een geluidsregistratie te laten uitvoeren.

Overheidsopdrachten. Herstelling riolering Dennenstraat. Gunning van
bestek 2018-OO-OD-413.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Herstelling riolering Dennenstraat” akte van het verslag
van nazicht van de offertes van 27 augustus 2018. Het verslag van nazicht van de offertes in
bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 2
Het college gunt de opdracht “Herstelling riolering Dennenstraat” aan de economisch meest
voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Houwelyckx Wegenbouw NV, Wilsonstraat 84
te 2860 Sint-Katelijne-Waver.
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