STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 1 juni 2018

Belastingen en Inningen. Belasting op niet-bebouwde percelen (kavels).
Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op de nietbebouwde percelen (kavels) - aanslagjaar 2017 voor een totaal bedrag van € 44.447,15.

Monumentenzorg. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Vaststelling
provincie Antwerpen: timing en procedure openbaar onderzoek.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de timing en procedure van de vaststelling van de inventaris
bouwkundig erfgoed van de provincie Antwerpen en van het openbaar onderzoek dat het
agentschap Onroerend Erfgoed daaromtrent organiseert van 1 juni 2018 tot en met 30 juli
2018.
Artikel 2
Het college neemt akte dat de affiche over het openbaar onderzoek door het agentschap
Onroerend Erfgoed werd uitgehangen en dat dit openbaar onderzoek bekend werd gemaakt op
de stedelijke website.

Economie. Handelsadviesraad - Kennisname verslag april 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de Handelsadviesraad van 18 april 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:
 Boomkensstraat 17
Puntopening T 18206
 Geerdegem-Schonenberg 170
Puntopening T 18207
 Lakenmakersstraat 8
Puntopening T 18208
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Oude Leestsebaan 142
Puntopening T 18209
Ph. De Montestraat 12
Puntopening T 18210
Ph. De Montestraat 21
Puntopening T 18211
Schoutetstraat 6
Puntopening T 18212
Stuivenbergbaan 196
Puntopening T 18213
Zandvoortstraat 21
Puntopening T 18214

Artikel 2
Het college geeft toelating aan Eandis, Elektriciteitstraat 70 te 2800 Mechelen voor het
uitvoeren van:
 Stuivenbergbaan
Saneren MS in synergie met Pidpa E 18196
 Hombeeksesteenweg
Saneren MS E 18197
 Leuvensesteenweg
Verplaatsen gascabine E 18215
 Tiendenschuurstraat
VERPLAATSEN DC NAAR NIEUW TE PLAATSEN DC TYPE 2000 E 18216
 Leuvensesteenweg
Verplaatsen leidingen voor spoorwegbrug E 18217
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Telenet, Liersesteenweg 4 2800 Mechelen, voor de uitvoering
van volgende werken:
 Leuvensesteenweg
plaatsen van een ondergrondse kabel T 18198
 Emmaüsdreef
vervangen van het ondergrondse kabelnet ten gevolge van defect T 18199
 W. Rosierstraat, Motstraat, Dellingstraat
plaatsen glasvezelbuizen T 18201
 Rode Molenstraat 23
Klantaansluiting T 18202
 Katelijnekerkhof 1
Klantaansluiting T 18203
 Hoge weg 96
Klantaansluiting T 18204
 Mechelseweg 21
Klantaansluiting T 18205
Artikel 4
Het college geeft toelating aan Telenet, Antoon Catriestraat 18 te 9031 Drongen, voor de
uitvoering van volgende werken:
 Peter Benoitstraat
vervangen van het ondergrondse kabelnet ten gevolge van defect T 18200

Politie - openbare orde. Vaststelling politieverordening inzake de openbare
orde, rust en veiligheid naar aanleiding van de organisatie van Parkpop
2018. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
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Vaststelling politieverordening, inzake de openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding
van de organisatie van Parkpop 2018.

Politie - openbare orde. Politieverordening naar aanleiding van de
organisatie van Unizo Zomerfeest op 26 juni 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van het
Unizo zomerfeest, dat doorgaat op 26 juni 2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het Unizo zomerfeest, dat doorgaat op 26 juni 2018 in Mechelen,
zijn hiernavermelde bepalingen van toepassing, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Verkeersmaatregelen
Artikel 2.1:
Het Rode Kruisplein – zijde Dijle en ter hoogte van het oude zwembad - wordt van 25 juni
2018 – 9.00 uur tot 27 juni 2018 – 18.00 uur voor alle bestuurders in beide richtingen
verboden.
Dit wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C3.
Artikel 2.2:
Het Rode Kruisplein - ter hoogte van de achterzijde en zijde McDonalds van het oude zwembad
- wordt van 25 juni 2018 – 9.00 uur tot 27 juni 2018 – 18.00 uur voor alle bestuurders,
behoudens plaatselijk verkeer, in beide richtingen verboden.
Dit wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C3 met onderbord “uitgezonderd
plaatselijk verkeer”.
Artikel 2.3:
Parkeerverbod wordt van 25 juni 2018 – 9.00 uur tot 27 juni 2018 – 18.00 uur ingesteld en
aangeduid door het verkeersbord E1 in volgende straten:
- Rode Kruisplein – zijde Dijle en ter hoogte van het oude zwembad;
- eerste drie parkeerplaatsen ter hoogte van de handelszaken Joker/AS Adventure.
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
Koningin Astridlaan - aanleg parkeerstroken.

Publicatie website College van burgemeester en schepenen
1 juni 2018

3

Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Koningin Astridlaan (extra
muros) en die de aanleg van een parkeerstrook en voetpad tot doel hebben.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
Werkuren:
 De werkuren worden vastgelegd als volgt:
- van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u;
- zaterdagen: enkel indien nodig;
- niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen.
 Er worden geen werftransporten toegelaten:
- op zon- en feestdagen;
- tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen
bij de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
Frequentie van de transporten:
 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:
 Het verkeer wordt op 1 rijstrook gezet.
Linkerrijstrook: wordt enkele dagen afgesloten voor aanpassingen aan de markeringen.
Rechterrijstrook: wordt enkele weken afgesloten voor de aanleg van het nieuwe voetpad en
busperrons.
 Op de hoofdrijbaan wordt de snelheid naar 50 km/u teruggebracht. Op de ventweg naar 30
km/u.
Artikel 4
Het college neemt er kennis van dat de signalisatieplannen door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct zijn verklaard en keurt deze goed.
Artikel 5
 Het college neemt er kennis van dat de werfzone zich bevindt op een weg met
trajectcontrole.
Artikel 6
Het college besluit de werf, in de periode van 11/06/2018 tot 15/07/2018 toe te staan op
voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator;
 de bewoners van de Koningin Astridlaan ten laatste 5 en ten vroegste 10 kalenderdagen
voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het ontwerp
bewonersbrief dient voorgelegd aan de communicatiecel wegenwerken;
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt aan dienst infrastructuur.
Artikel 7
Het college besluit dat:
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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

datum

opdracht

opmerking

Verzorgen bewonersbrieven.

Communicatiecel
Wegenwerken

Verspreiding via de geëigende kanalen.

Belastingen en Inningen. Invoering van het retributiereglement voor het ter
beschikking stellen van fietszenders. Vaststelling van de tarieven van het
retributiereglement, onder voorbehoud van de goedkeuring van het
retributiereglement door de gemeenteraad van 26 juni 2018 en verwijzing
van het retributiereglement naar de gemeenteraad ter goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Invoering van het retributiereglement op het ter beschikking stellen van fietszenders, met
ingang van 1 juli 2018 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019.
Artikel 2
Het college stelt, in toepassing van artikel 43 § 2 – 15° van het gemeentedecreet, de tarieven
vast van het retributiereglement “op het ter beschikking stellen van fietszenders”, onder
voorbehoud van de goedkeuring van het retributiereglement door de gemeenteraad van 26
juni 2018. Deze tarieven worden toegepast na de goedkeuring van het reglement door de
gemeenteraad.
De retributie wordt vastgesteld per fietszender:
 Mechelaars:
25,00 euro
 Niet-Mechelaars:
50,00 euro

Sport. Toewijzing van de algemene basissubsidie voor sportwerking voor het
werkingsjaar 2017 - begrotingsjaar 2018 - Raja Mechelen.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft goedkeuring voor de subsidie sportwerking voor het werkingsjaar 2017
(begrotingsjaar 2018) aan volgende sportvereniging:
Club
1

Bedrag

Raja Mechelen

500 euro

Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
artikel
2018/6490120/70/0740/02

bedrag
€ 500

omschrijving
Subsidie voor sportwerking
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Sport. Goedkeuring praktische afspraken voor de organisatie van 'Sporten
onder den Toren 2018'.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de beslissing van de burgemeester waarbij aan de organisator
toelating wordt verleend voor de organisatie van “Sporten onder den Toren” (21ste editie) op
26-27-28-29 juli 2018 op de Grote Markt te Mechelen, mits aan alle opgelegde voorwaarden
wordt voldaan.
Artikel 2
Het college beslist dat voor de 21ste editie het zand op 24 juli 2018 zal worden aangebracht.
De timing verloopt dan als volgt:
 dag 1 (dinsdag 24/7/2018): aanbrengen + nivelleren zand (externe aannemer);
 dag 2 (woensdag 25/7/2018): plaatsen grote tent (raamcontract Flandria Rent);
 dag 3 (donderdag 26/7/2018): verdere logistieke opbouw (inrichting tent, plaatsing andere
tenten, tafels/stoelen, toog + dranken, lichtmasten, muziekinstallatie, …) + start
beachvolleybaltornooi (vanaf 17u).
Artikel 3
Het college neemt akte van het besluit van de secretaris om na gunstig advies van de
financieel beheerder een bedrag van 1500 euro als voorschot toe te kennen aan de dienst
sport voor de organisatie van ‘Sporten Onder den Toren’ 2018.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
budgetsleutel

bedrag

omschrijving

2018/6130280/70/0740/02

€1600

Aankoop en bedrukking
T-shirts

2018/6130270/70/0740/02

€1100

Huur en vervoer
lichtmasten

2018/6130370/70/0740/02

€600

Toezicht toiletten

2018/6130280/70/0740/02

€750

Aankoop volleyballen

2018/6130280/70/0740/02

€4000

2018/6130370/70/0740/02

€200

Billijke vergoeding

2018/6130370/70/0740/02

€350

Sabam

2018/6130370/70/0740/02

€2100

security

2018/6130280/70/0740/02

€1500

Voorschot (algemene
extra onkosten, kleine
materialen, catering
medewerkers)

Afrekening drank
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leverancier
Luma Screen
Werfheide 2
2812 Muizen
Locquet Motors
Karreweg 139a
9770 Kruishoutem
Tahiri Hassan
Ballen.be
Postbaan 17
2910 Essen
mmMechelen Feest
Grote Markt 21
2800 Mechelen
Outsourcing Partners
NV
Martelaarslaan 53-55
9000 Gent
Sabam CVBA
Aarlenstraat 75-77
1040 Brussel
S.G.I. Security
Rue du Manège 18/b2
1301 Wavre
Dienst sport ter
beschikking stellen
tegen half juni
6

2018/6130370/70/0740/02

€4400

Mavoc vzw
(scheidsrechters en
technische
ondersteuning)

Mavoc vzw
‘t Veer 17
2800 Mechelen

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

datum

opmerking

Politie

26-27-28-29 juli
2018
26 juli 2018:
17.30 - 23.00 u
27 juli 2018:
17.30- 23.00 u
28 juli 2018:
10.00- 20.00 u
29 juli 2018:
10.00- 18.00 u

De LIJN verwittigen
Extra toezicht op Grote Markt

Artikel 6
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Economie

datum
28 juli
2018

Marketing en
communicatie

opdracht

opmerking

Rekening houden met
opstelling van zaterdagse
markt en met de
aanwezigheid van een
kinderhoekje en de nodige
afspraken maken indien dit
weg moet. Kan niet door
dienst sport geregeld worden!
Evenement promoten langs
de gangbare kanalen.
Promotie via borden langs
invalswegen

Wijkonderhoudsteam

26 juli
2018

-leveren van 10 grote
evenementenbakken en
ledigen hiervan
-leveren 2 rollen PMD-zakken

Dagelijks ledigen

Transport en
evenementen

23 of 24
juli 2018

-leveren en plaatsen van
220m speelstraatnadars (te
leveren door dienst jeugd)
rond de terreinen (30 extra
nadars voorzien) en
verwijderen inox paaltjes kant
post voor levering zand

Iemand zal aanwezig
zijn om plaats aan te
duiden, liefst zo vroeg
mogelijk! Leveren zand
start rond 06.00u.

26 juli
2018

-plaatsen van tenten
(6mx6m en 3mx3m)
-leveren afsluitbare container
-plaatsen veld-verlichting aan
tent
- leveren van 45 grote tafels
en 200 stoelen, 3 frigo’s
(onder voorbehoud), 8

Plan volgt en aansluiten
en afregelen van
lichtmasten wordt later
afgesproken
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betonblokken en gekoelde
tapinstallatie
-voorzien van nodige water
en elektriciteits-aansluitingen
-wateraansluiting (tuinslang)
voorzien aan café Concorde
voor vullen tapinstallatie
-leveren van metalen voeten,
netten en palen gestockeerd
in magazijn
-leveren van transpalet en
‘duveltje’
-Leveren van brandblussers
voor tent 20m op 10m en
eentje voor cateringtentje.
Dienst jeugd

Bestuurlijk beheer

26 juli
2018

leveren en installeren van
voldoende zware
geluidsinstallatie

30 juli
2018

bij opbouw kinderstrand
rekening houden met
aanwezigheid kinderhoekje en
nodige afspraken maken
indien dit weg moet.

do 26 juli
2018:
17.30u23.00u
vr 27 juli
2018:
17.30u23.00u
za 28 juli
2018:
13.00u19.00u
zo 29 juli
2018:
09.30u18.00u

Toiletten inkom stadhuis
openen. Hassan Tahiri
contacteren voor toezicht.

Verkeerssignalisatie

2 CD’s + versterker +
boxen + micro’s

leveren van doorgangsbewijzen van 23 juli tem 7
augustus 2018 (Grote Markt
via Keizerstraat en
Merodestraat)

Nummerplaten worden
later doorgegeven

Zone wordt later
meegedeeld

Preventie en
veiligheid

Week van
2 juli 2018

Verdelen bewonersbrief

MmMechelen Feest

Eind juni
2018

Aanleveren bewonersbrief

Artikel 7
Het college geeft opdracht aan de uitvoeringsdiensten om een tent van 20 op 10 meter te
huren bij de firma Flandria Rent.
Artikel 8
Het college beslist dat volgende voorwaarden dienen nageleefd te worden:
 er moet rekening gehouden worden met de gewichtsbeperking van de ondergrondse
parking. -de maximum tonnage bedraagt 15 ton asbelasting – 2 ton/m²;
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roosters en afvoerputjes worden degelijk afgeplakt;
geen verankeringen in de bestrating slaan.

Artikel 9
Het college beslist dat de dienst Sport rekening dient te houden met de huwelijken die
mogelijk tijdens deze periode zullen doorgaan.
Artikel 10
Het college geeft toestemming om demonstratieauto’s van de hoofdsponsors naast de velden
te plaatsen. Hierbij zal er geen hinder zijn voor het doorgaand verkeer.
Voor wat betreft het aanrijden van de Grote Markt van leveranciers en dergelijke dient
rekening gehouden te worden met het feit dat zowel de aanrijroute vanuit de SintKatelijnestraat (camera ter hoogte van Steenweg nr 14) als de aanrijroute via de Frederik de
Merodestraat en Befferstraat) tussen 11u en 18u autoluw zijn. De nummerplaten dienen
bijgevolg binnen deze tijdsvorken bij Indigo geregistreerd te worden.
De demonstratieauto's dienen conform het verkeersreglement (geldige verzekering,
schouwing,...) in het verkeer te worden gebracht.
Artikel 11
Het college geeft opdracht aan de dienst Sport om de sponsors te verzoeken om zoveel
mogelijk duurzaam/milieuvriendelijk demonstratiemateriaal te gebruiken (elektrische en
hybride voertuigen).
Artikel 12
Het college beslist dat de dienst Sport rekening dient te houden met:
 de algemene voorwaarden met betrekking tot de organisatie van evenement;
 de algemene voorschriften met betrekking tot muziekuitzendingen;
 de voorschriften met betrekking tot de brandveiligheid bij het opstellen van tenten.
Artikel 13
Het college geeft opdracht aan de dienst Sport om de buurtbewoners ten laatste 10 dagen
voor aanvang van het evenement schriftelijk op de hoogte brengen.

Sport. Toewijzing van subsidie voor sportevenementen binnen Mechelse
sportverenigingen 2018 - reeks 2.
Besluit:
Artikel 1
Het college wijst volgende subsidiebedragen toe voor subsidie voor sportevenementen 2018
aan volgende sportevenementen:
Club
Busta Move
Regionale Atletiekverenigingen
Mechelen
GymFlex vzw
Koninklijke Cano Club Mechelen
GymFlex vzw

Evenement
Battle of honour 2018
24-2-2018
10 km van Mechelen
14-4-2018
Maneblusserscup 2018
21 tem 22 april 2018
Open Belgisch Kampioenschap
kajakmarathon K1
29 april 2018
Vlaams Kampioenschap Trampoline en
tumbling
5 t.e.m. 6 mei 2018
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Subsidie
1700 euro
900 euro
700 euro
700 euro
900 euro
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Artikel 2
Het college wijst geen subsidie voor sportevenementen 2018 toe aan volgende
sportevenementen:
Club
Double Yellow

Evenement

Reden

Double Yellow Open 2018 Er werd niet gescoord op min. 2 criteria (art 4.1)

Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Artikel

Bedrag

2018/6490120/70/0740/02

Subsidie sportevenementen

€700

2018/6490120/70/0740/02
2018/6490120/70/0740/02
2018/6490120/70/0740/02
2018/6490120/70/0740/02

Omschrijving
Subsidie
sportevenementen
Subsidie
sportevenementen
Subsidie
sportevenementen
Subsidie
sportevenementen

€700
€900
€900
€1700

Naam club
Kon. Cano Club Mechelen
GymFlex
GymFlex
Regionale Atletiekvereniging
Mechelen
Busta Mova

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Crossweekend Vevoc Leest 13 en
14 oktober 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Vevoc Leest vzw voor de organisatie van Crossweekend te Kouter 1A te Leest op 13 en 14
oktober 2018, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 de toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten;
 waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten);
 de geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...);
 de omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator;
 de nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken;
 gezien het evenement onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoekers), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden, ten laatste 4 weken voor het evenement.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum

opdracht
Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen:
-

6 vario’s

-

220 nadars

-

20 grote tafels

-

15 kleine tafels
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opmerking
Huurprijs: gratis/
Mechels
sportevenement
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Verkeerssignalisatie

13/10/2018
van 12u tot
18u

Verkeersvrij maken van
Kerkenblokweg

Wijkonderhoudsteam

Eind
september
2018

Het maaien van de terreinen
gelegen achter het kerkhof
Leest

Sport

Ter beschikking stellen van 8
kleine bekers en 15
plaketten.

Er wordt een
administratieve kost
van 25euro
aangerekend

Een week voor het
evenement af te halen
bij de dienst Sport

Artikel 3
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van de “Cyclocross van Vevoc Leest” die doorgaat op 13 en 14 oktober 2018, vast
als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de “Cyclocross van Vevoc Leest” die doorgaat op 13 en 14
oktober 2018 in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 13 oktober 2018,
behoudens andersluidende.
Artikel 2: Kerkenblokweg
Het parkeren is verboden tussen het huisnummer 1 en het kruispunt met de Verschuerenlaan,
op 13 oktober 2018 tussen 12u00 en 18u00, aan beide zijden van de rijbaan. Deze maatregel
wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen van het type
Xa, die het begin van de reglementering aanduiden, van het type Xd, die de herhaling van de
reglementering aanduiden.
Het verkeer is er verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 13 oktober 2018 tussen
12u00 en 18u00. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

Monumentenzorg. Sint-Jan Baptist-en Evangelistkerk. Goedkeuring
inhuldiging "Voltooiing werken interieurrestauratie" 30 augustus 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de organisatie van de plechtige inhuldiging van de Sint-Jan-Baptist- en SintJan-Evangelistkerk goed, op donderdag 30 augustus 2018 om 19:00 uur.
Artikel 2
Het college besluit op 30 augustus 2018 volgende collegeleden af te vaardigen:
30/08/2018
Afvaardiging college
18:30 Inhuldigingsplechtigheid
18:50 Toespraak Greet Geypen
Greet Geypen, schepen Monumentenzorg
19:00 Toespraak Bart Somers
Bart Somers, burgemeester
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST

OPDRACHT

DATUM UITVOERING

Marketing &

Lay-out, drukken en digitale

Aug 2018 
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communicatie

verzending uitnodiging

uitnodigingen
geleverd bij
Monumentenzorg

foto’s i.s.m. dienst
Monumentenzorg.

Aug 2018  digitale
verzending
uitnodiging via
mailchimp
4 foto’s van voor de restauratie
op groot formaat

Juni 2018  foto’s
geleverd bij dienst
Monumentenzorg

Persbericht + persuitnodiging

Augustus 2018

Team transport Levering en plaatsing podium
en evenementen In kerk
Afmetingen :
lengte:6 m, breedte : 4m en
hoogte: 20 cm
Team transport Ophalen 6 plooipupiters en 6
en evenementen pianostoelen bij Stedelijk
Conservatorium en leveren in
Sint-Janskerk

Dinsdag 28/08/2018

Opmaak persbericht
i.s.m. kerkfabriek,
kabinet Greet
Geypen en kabinet
Bart Somers
Toegang kerk :
Monumentenzorg

 afbraak vrijdag
31/08/2018

Dinsdag 28/08/2018
tussen 13u en 17u

Contact
conservatorium:
Lieve Minten

 retour materiaal
naar conservatorium
op vrijdag
31/08/2018 tussen
13u en 17u.
Woensdagvoormiddag Toegang kerk:
29/08/2018
Monumentenzorg.

Team transport Levering in Sint-Janskerk:
en evenementen  24 staantafels
 4 kleine plooitafels
 6 grote plooitafels
 1 tuinslang (50m)+
koppelstuk Gardena (met Tstuk) voor koppeling op een
gewone keukenkraan + tape
 3 verlengkabels +
verdeelstekker
 250 plooistoelen in goede
 retour materiaal
staat
 14 unalitplaten + afdekzeil
naar magazijn op
 8 kiesschermen
vrijdag 31/08/2018
Protocol

Doek inhuldiging gedenkplaat
Doorschijnende lezenaar

Af te spreken met
Guy Van Dam

Contact: Guy Van
Dam

Interne
dienstverlening
& protocol

Leveren van drank, hapjes,
materiaal en personeel voor de
openingsreceptie.

Woensdag
29/08/2018 tot en
met vrijdag
31/08/2018

Aantal personen:
400

Artikel 4
Het college keurt de aanpassing van raming met volgnummer 2018142438 en budgetsleutel
2018/6130060/70/0720/01 voor 1.500,00 EUR naar raming met volgnummer 2018002832 en
budgetsleutel 2018/6130370/70/0720/01 goed.
Publicatie website College van burgemeester en schepenen
1 juni 2018

12

Artikel 5
Het college beslist om in budgetwijziging nr. 2/2018 op raming met volgnummer 2018002832
en budgetsleutel 2018/6130370/70/0720/01 2.700,00 EUR op te nemen (mits compensatie
van raming met volgnummer 2018143553 en budgetsleutel 2018/2140000/70/0720/01).
Artikel 6
Het college geeft opdracht aan het team verkeersignalisatie om voor donderdag 30 augustus
2018 een parkeerverbod in te stellen voor drie parkeerplaatsen in Klapgat, naast de
parkeerplaatsen voorzien voor personen met een beperking.
Artikel 5
Het college keurt de inhuldigingsplaat goed.
Artikel 6
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van de inhuldiging van de Sint-Jan Baptist- en Evangelistkerk die doorgaat op 30
augustus 2018 vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de inhuldiging van de Sint-Jan Baptist- en Evangelistkerk die
doorgaat op 30 augustus 2018 in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op
30 augustus 2018 behoudens andersluidende.
Artikel 2: Sint-Janskerkhof – laatste 3 parkeerplaatsen tegen Klapgat
- Het parkeren is verboden op 30 augustus 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 is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen van woensdag 29 augustus
08u00 tot en met vrijdag 31 augustus 2018 18u00. 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.

Monumentenzorg. Sint –Pieter en Paulkerk. Fase 5 - Akoestische
optimalisatie in functie van multifunctioneel gebruik. Goedkeuring bestek en
gunningswijze.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt inzake de ‘Sint–Pieter en Paulkerk. Fase 5 - Akoestische optimalisatie in
functie van multifunctioneel gebruik’ de wijze van gunnen vast volgens de ‘vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking’ aan de voorwaarden en bepalingen vervat in
het bestek 2018-OO-MZ-362.
Artikel 2
Het college keurt de aanpassing van raming van raming met volgnummer 2018153516 en
budgetsleutel 2018/6640060/70/0720/02 voor 8.370,50 EUR naar raming met volgnummer
2018145823 en budgetsleutel 2018/6640060/70/0720/02 goed.
Artikel 3
Het college beslist om de veiligheidscoördinatie van de werken volgens bestek 2018-OO-MZ362 op te nemen in het raamcontract met de firma Macobo.
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Vastgoedbeleid. Jeugd. Aankoop van perceel grond van KBC voor inrichting
als speelbos, grenzend aan chirolokalen aan Kruisbaan. Ontwerp
aankoopakte voor goedkeuring verwijzen naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt de gemeenteraad:
 Onderhandse aankoop door de stad tegen N.V. KBC Bank van een perceel grond, gelegen
achter de Kruisbaan te Mechelen, gekadastreerd 3de afdeling, sectie E, perceelsnummer
829/A P (gereserveerd perceelnummer E/829B P0000) met een oppervlakte volgens
meting van 3.097 m². De aankoopprijs bedraagt € 95.000,00.
 Vestiging Erfdienstbaarheid van doorgang: ten gunste van het perceel grond dat de stad
aankoopt. De Vereniging der Parochiale Werken van het Dekenaat Mechelen is eigenaar
van het heersend erf, gelegen aan de Kruisbaan +115, gekadastreerd volgens recent
kadastraal uittreksel sectie E, nummers 0832N P0000 en 0832M P0000.
Belangrijkste voorwaarden:
- De eigenaar (VPW Dekenaat Mechelen) verleent een recht van doorgang met een
breedte van 5 meter over het hierna aangeduide perceel. Het gaat om een doorgang
naar de Kruisbaan in het voordeel van het hierboven beschreven lot 1 (= perceel grond
dat de stad aankoopt).
- Deze toelating heeft de vestiging van een duurzame erfdienstbaarheid tot gevolg ten
laste van het hierna aangeduide perceel.
- Dit recht van doorgang wordt verleend in het kader van de creatie van een speelbos
door de Stad Mechelen op het hierboven aangekochte perceel grond met bomen (lot 1).
De Stad Mechelen verklaart zelf het nodige te doen voor de erkenning van lot 1 als
speelbos.
- Het recht van doorgang wordt alleen verleend als toegang naar het speelbos (lot 1), en
zal uitsluitend gebruikt mogen worden door voetgangers en fietsers, met uitzondering
van voertuigen voor de uitvoering van onderhoudswerken.
- Het speelbos zal voor het publiek toegankelijk zijn vanaf 9.00 uur. Het sluitingsuur van
het speelbos in de periode van april tot en met september zal 20.00 uur zijn en in de
periode van oktober tot en met maart 18.00 uur. Enkel tijdens deze uren zal het
publiek voor het speelbos de toegangsweg mogen gebruiken.
- De Algemene Bestuurlijke Politieverordening (ABP) is van toepassing van 22.00 uur tot
en met 9 uur. Tijdens die uren moet het rustig zijn. Overtredingen op de ABP worden
bestraft.
- Er zal jaarlijks een evaluatiemoment plaatsvinden tussen de VPW Dekenaat Mechelen
en de Stad Mechelen.
- Partijen komen overeen dat de VPW Dekenaat Mechelen zich het recht voorbehoudt een
afsluiting te plaatsen langs te straatkant van de Kruisbaan die door hen gecontroleerd
zal worden (geen toegang na 22.00 uur tenzij voor Chiro activiteiten, gebruikers zaal).
Artikel 2
De aankoop van het perceel grond geschiedt voor openbaar nut vermits dit perceel zal worden
ingericht als speelbos.
Artikel 3
Het college verzoekt de gemeenteraad volmacht te willen verlenen aan de heren burgemeester
en stadssecretaris om:
 De authentieke akte te ondertekenen namens de stad Mechelen.
 De heer hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting inschrijving van ambtswege
te nemen bij de overschrijving van voormelde akte van overdracht.

P&P - Mobiliteit. Belgisch Kampioenschap Bakfietsen 15 september 2018.
Ondersteuning van de stad.
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Besluit:
Artikel 1
Het college geeft goedkeuring aan de ondersteuning van de stad Mechelen aan het BK
Bakfietsen vanuit het Europese project CityChangerCargoBike (CCCB).
Artikel 2
Het college gaat akkoord met de datum, zaterdag 15 september 2018 en de locatie, site
Perron M/Transit M, voor de organisatie van het BK Bakfietsen.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de projectcoördinator van CCCB om dit verder op te volgen en
uit te werken.

Overheidsopdrachten. Samenaankoop "relighting". Gunning van bestek
2018-OO-DUE-372 - energiezuinige verlichting.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Samenaankoop relighting” akte van het verslag van
nazicht van de offertes van 8 mei 2018, opgesteld door Duurzame ontwikkeling en energie in
samenwerking met de Dienst Overheidsopdrachten.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
Het college gunt de opdracht “Samenaankoop relighting” aan de economisch meest voordelige
en enige bieder, zijnde ZERO Emission Solutions bvba, Moorselbaan 383, 9300 Aalst +
KLIMAAN Mechelen vzw, Augustijnenstraat 43 te 2800 Mechelen.

Sociale Tewerkstelling. Sociale tewerkstelling. Betaalbaarstelling toelage
Huizeke (T'ASS) 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om de toelage ten bedrage van 12.500 euro, voor de werking van T’ASS in
Tivoli park, betaalbaar te stellen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Caputfieste 29 september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan buurtcomité
Caputsteen de toelating wordt verleend om Caputfieste te organiseren op zaterdag 29
september 2018 van 08u tot 18u, 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;
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waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten);
de geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...);
de omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator;
de nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken;
algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005;
conform het goedgekeurde kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 mag de maximale
geluidsnorm niet meer dan 85 dB(A) bedragen;
algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005;
een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden;
er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP);
algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014;
de organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen;
het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden;
de bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst;
indien er toch een thuiswedstrijd van YRKVM zou gepland worden op datum van zaterdag
29 september 2018, en het zou een risicowedstrijd betreffen of een wedstrijd die om 18u00
aanvangt, dan dient het straatfeest op een andere datum door te gaan en dient de
aanvraag opnieuw in het college gebracht te worden;
indien het college het straatfeest toelaat (mits aan voorgaande voorwaarden wordt
voldaan) dient het team verkeerssignalisatie diverse infoborden aan te brengen betreffende
de te volgen omleiding voor de bestuurders die via Liersesteenweg naar de achtergelegen
straten (Pasmolenstraat, Oude Sint-Gommarusstraat, Caputsteenstraat na Oude SintGommarusstraat enz…) wensen te rijden.

Artikel 2
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
buurtcomité Caputsteen voor de organisatie van een rommelmarkt tijdens hun buurtfeest op
29/9/2018 van 08u tot 18u conform kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 – punt 77,
mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 de wet op de ambulante handel dient nageleefd te worden;
 particulieren mogen enkel goederen verkopen die hen toebehoren. Deze goederen werden
niet aangekocht, gefabriceerd of geproduceerd om te verkopen.
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie;
 de aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…);
 de gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn;
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zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd;
nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen aanwezig te
zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken te voorzien. In de nabijheid moet steeds
iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet
onbeheerd worden gelaten;
algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.

Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum
29/09/2018
van 08u30
tot 18u

opdracht
Parkeer- en
verkeersvrij
maken van
- Caputsteenstraat
vanaf het kruispunt
met de Kleine
Nieuwedijkstraat
tot aan het
kruispunt met de
Oude SintGommarusstraat

opmerking


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



Diverse infoborden dienen
aangebracht te worden
betreffende de te volgen
omleiding.

- Populierendreef
vanaf
Caputsteenstraat
tot aan Eitje
- SintGommarusstraat
vanaf
Caputsteenstraat
tot aan Eitje

Stadsarchief. Schenking archief Eerste Wereldoorlog door P.H. Van
Bellinghen. Principiële goedkeuring en verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de schenking vanwege de heer Paul-Henri Van Bellinghen van het archief van
Paul Van Bellinghen (1916-1919) principieel goed en geeft opdracht aan de financieel
beheerder deze schenking voorlopig te aanvaarden.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Definitieve aanvaarding van schenking archief van Paul Van Bellinghen (1916-1919).
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder om, na aanvaarding van de schenking
door de gemeenteraad, het uittreksel van het gemeenteraadbesluit aan te bieden op het
registratiekantoor.
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Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de dienst Stadsarchief om, na aanvaarding van de schenking
door de gemeenteraad, een brief op te stellen om de schenker namens het stadsbestuur te
bedanken.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Christ for Mechelen 29 september
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Christ For The nations voor de organisatie van Christ For Mechelen op zaterdag 29 september
2018 op de Veemarkt van 14u30 (start opbouw) tot 20u00, 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;
 bij de opsteling van het podium moet ervoor gezorgd worden dat deze niet voor de
terrassen van de horecazaken komt te staan. Podium wordt best geplaatst met de rugzijde
tegen de bushaltes (kant Biest);
 de activiteit dient door te gaan op het verkeersvrije gedeelte van de Veemarkt;
 de organisator dient rekening te houden met het autoluwe karakter van de binnenstad.
Nummerplaten van leveranciers dienen geregistreerd te worden bij Indigo;
 een concreet inplantingsplan dient uiterlijk 10 september 2018 aan het evenementenloket
bezorgd te worden;
 de opbouw van dit evenement mag het afrijden van de zaterdagse markt niet hinderen.
Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 200,00 euro.
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college staat geen verhoging op de geluidsnorm toe conform goedgekeurd kader college
dd. 24.02.2017. De organisator dient erop toe te zien dat de muziek louter achtergrondmuziek
is.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Uitvoeringsdiensten

29/9/2018

opdracht
Ter beschikking stellen van
elektriciteit
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mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Familiefeest Carla Delport 15
september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de organisatie van een familiefeest van Carla Delport in de Heilige
Geestkapel op zaterdag 15 september 2018 van 17u tot zondag 16 september 2018 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 op
15/9/2018 van 17u tot 16/9/2018 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.
Artikel 3
Het college geeft opdracht om de kosten voor het gebruik van de Heilige Geestkapel aan te
rekenen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Gildejuweel 9 september 2018.
Wijziging beginuur.

Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan De
Kolveniersgilde, om de optocht op 9 september 2018 reeds om 13u30 in plaats van 14u30 te
laten uitgaan.

mmMechelen Feest. Evenementen 'De Zomer is van Mechelen' (DZIVM) 2018
Maanrock 24-26 augustus. Praktische afspraken.
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Besluit:
Artikel 1
Het college verleent toelating aan vzw mmMechelen Feest om Maanrock 2018 te organiseren
op:
 vrijdag 24 augustus 2018 op Ijzerenleen (18u00-02u00), Hof van Busleyden (19u1523u30), Cultuurplein en Botermarkt (18u00-23u45);
 zaterdag 25 augustus 2018 op Grote Markt (18u00-02u00), Ijzerenleen (18u00-02u00),
Cultuurplein(18u00-23u45), Botermarkt (18u00-23u45), Hof van Busleyden (12u0023u00);
 zondag 26 augustus 2018 op Grote Markt (14u00-00u30), Ijzerenleen (14u0000u30),Cultuurplein(14u00-23u00), Botermarkt (14u00-23u00), Hof van Busleyden
(10u30-22u00) en Sinte Mettetuin (10u00- 18u00);
mits volgende voorwaarden worden nageleefd:
 De algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van evenementen.
 Opvolging van de gegeven adviezen en mits conform te zijn aan de uitzendingentabel
college 24/2/2017 en het advies van de dienst Milieu en Landbouw.
 Er zal een mobilteitsplan opgesteld worden via Mobiwijzer.be conform advies dienst
mobilteit.
 De loctaie van Circus Ronaldo zal in een apart ontwerpbesluit voorgelegd worden.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Uitvoeringsdiensten

Uitvoeren van de afspraken
gemaakt op de
coördinatievergadering

Brandweer

Uitvoeren van de afspraken
gemaakt op de
coördinatievergadering

Gemeenschapswachten

Verdelen van brief aan handelaars
en omwonenden + organiseren en
bemannen van fietsenstallingen

Wijk Onderhoudsteam

Uitvoering van de afspraken
gemaakt op de
coördinatievergadering

Dienst Toerisme

20 tem 29
augustus
2018

Dienst musea en
Erfgoed

21 augustus
2018

Dienst ICT

Voor 23
augustus

opmerking

Sluiten van Vlietenkelder
Toestemming voor het gebruik van
de gevraagde accommodaties
Voor de start van de opbouw wordt
er een staat van bevinding van de
tuin Hof van Busleyden opgemaakt
Ten dioesnet stellen van HVBL +
polyvalente zaal backstage
Het voorzien van kabel, internet,
printer, pc’s in cpops

AGB Mac

Toestemming voor het gebruik van
de gevraagde accommodaties

Interne dienstverlening
& protocol

Toestemming voor het gebruik van
de gevraagde accommodaties

mmMechelen Feest

Duidelijk mobiliteitsplan opstellen

Verkeerssignalisatie

20 tem 30
augustus

Toestemming om de binnenstad te
bereiken met vrachtwagen +10T
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2018
Artikel 3
Het college neemt kennis van de volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
opdracht
Uitvoeren van de afspraken
gemaakt op de
coördinatievergadering
De ANPR-camera, geplaatst
op de Steenweg ter hoogte
van de “verkeersstop”, uit
te schakelen tijdens en bij
op-/afbouw Maanrock.”

datum

opmerking
Coördinatievergadering is gepland op 1
juni 2018

20 tem 30
Augustus 2018

Artikel 4
Het college geeft toestemming tot afwijking van het geluidniveau tot maximaal 100dB(A)Laeq,
60min, conform uitzendingstabel 24 februari 2017 op volgende data en uren:
 vrijdag 24/8/2018 – van 18u tot 02u00;
 zaterdag 25/8/2018 – van 18u tot 02u00;
 zondag 26/8/2018 – van 14u tot 00u30;
mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 meten en registreren van het geluidsniveau; visuele indicatie van het geluidsniveau;
 het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage
5.32.2.2.bis van Vlarem II;
 geen publiek toelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers;
 bij een verleende afwijking dient de organisator de omwonenden steeds tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende afwijking 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 zicht te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie;
 het gratis ter beschikking stellen van oordopjes;
 het handhavingsbeleid rond geluidsnormen dient nageleefd te worden.
Artikel 5
Het college geeft vzw mmMechelen Feest toelating om tijdens Maanrock kosteloos
Keldermanszaal, de voorhal, zalen Ommegang, zalen Wollebrandt, ontvangstruimte toeristen
voorzijde stadhuis, voormalige proeftuin, zaal van de gemeenschapswachten, kleedruimtes
Cultuurcentrum te gebruiken op volgende momenten:
 Keldermanszaal + aanpalende zalen vanaf 23/8/18;
 Andere zalen vanaf 24/8/18;
 De voorhal van het stadhuis zal maandagmorgen volledig ontruimd zijn voor 8.00uur.
De Keldermanszaal en de andere zalen zullen uiterlijk maandagavond 27/08/2018 in hun
oorspronkelijke opstelling worden vrijgegeven;
 Kleedruimtes Cultuurcentrum vanaf 24/8/2018.
Artikel 6
Het college geeft vzw mmMechelen Feest toelating om tijdens Maanrock producten van AlkenMaes te schenken in de Keldermanszaal.
Artikel 7
Het college geeft vzw mmMechelen Feest toelating om tijdens Maanrock de openbare toiletten
van het stadhuis te gebruiken voor artiesten en medewerkers Maanrock, mits de vzw
MMMechelen feest zelf voorziet in toezicht op en onderhoud van de toiletten.
Artikel 8
Het college geeft vzw mmMechelen Feest toelating om tijdens Maanrock gebruik te maken van
de Sinte-Mettetuin, mits naleving van opdracht om in verband met het gebruik van de SintePublicatie website College van burgemeester en schepenen
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Mettetuin de nodige afspraken te maken inzake de aanduiding van de zones van de tuin die
kunnen gebruikt worden.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Rommelmarkt Torenhuis 15
september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Didier Deleenheer voor de organisatie van Rommelmarkt Torenhuis in volgende straten:
Scheldeplein, Rupelstraat, Netestraat, Demerstraat, Zennestraat, Molenbergstraat op zaterdag
15 september 2018 van 09u tot 17u, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 de toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten;
 waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten);
 de geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...);
 de omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator;
 de nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken;
 gezien het evenement onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoeker), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden, ten laatste 4 weken voor het evenement;
 de wet op de ambulante handel dient nageleefd te worden;
 particulieren mogen enkel goederen verkopen die hen toebehoren. Deze goederen werden
niet aangekocht, gefabriceerd of geproduceerd om te verkopen.
Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 1907,20 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 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

opmerking

Verkeerssignalisatie

15/9/2018
van 04u
tot 20u

Parkeer- en verkeersvrij
maken van Netestraat,
Scheldeplein, Rupelstraat,
Molenbergstraat, Zennestraat
en Demerstraat

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 de ‘rommelmarkt van het Torenhuis’ die doorgaat op 15 september 2018, vast
als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de rommelmarkt Torenhuis die doorgaat op 15 september 2018,
in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 15 september 2018,
behoudens andersluidende.
Artikel 2:
-Het parkeren is verboden in de Netestraat, Demerstraat, Scheldeplein, Molenbergstraat,
Zennestraat en Rupelstraat op 15 september 2018, van 04u00 tot 20u00, aan beide zijden van
de rijbaan. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld
met de pijlen van het type Xa, die het begin van de reglementering aanduiden, van het type
Xd, die de herhaling van de reglementering aanduiden.
-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen in de Netestraat,
Demerstraat, Scheldeplein, Molenbergstraat, Zennestraat en Rupelstraat op 15 september
2018 van 04u00 tot 20u00. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

Strategie en Ontwikkeling. Aktename verslag Stuurgroep Slimme Stad en
goedkeuring actiepunten. Verwijzing 'Open Data Charter' naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de agendapunten en actiepunten van de stuurgroep Slimme Stad
& Innovatie
Artikel 2
Het college keurt het Open Data Charter principieel goed en verwijst volgend agendapunt naar
de gemeenteraad:
 Goedkeuring ‘Open Data Charter v1.0 – 20 principes’.
Artikel 3
Het college gaat akkoord met de indiening van volgende dossiers binnen de City of Things call:
 ‘De creatie van open (iot) data awareness bij lokale overheden’
 ‘Toegankelijke en bruikbare ANPR-camera data voor lokale besturen’,
 ‘Virtuele SmartCity Martktplaats’
 ‘De mogelijkheden van geconnecteerde openbare verlichting op fietspaden’.
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Marketing en Communicatie. Heraanleg openbaar domein M. Gandhi.
Goedkeuring presentatie infovergadering 14 juni 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de toelichting door studiebureau Omgeving, Gilbrant Nafri Openbaar Domein - en Laurie Gadeyne – Marketing & Communicatie bij de presentatie voor de
infovergadering over de werken - openbaar domein en woningbouw - in de M. Gandhistraat op
14/06/2018 in lokaal dienstencentrum Den Abeel.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Jodenstraat - Kattenbleekstraat, mits expliciete vermelding in
(voor)signalisatie volledige afsluiting voor alle verkeer.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Jodenstraat en
Kattenbleekstraat en die de aanpassing van de riolering 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
Maximale belasting werfverkeer:
Voor de transporten van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter is een afzonderlijke
aanvraag nodig bij de dienst signalisatie.
Aan- of afvoer van afvalstoffen en bouwmaterialen:
De transporten van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter zijn in de binnenstad niet
toegelaten op:
 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 07.45 en 08.45 u en tussen 15.30 en
17.00 u;
 woensdag tussen 07.45 en 08.45 u, tussen 11.45 en 12.45 u en tussen 15.30 en 17.00 u.
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
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 dat
de straat dubbelrichting wordt tot tegen de werfzone. Ook fietsers hebben geen doorgang.
Artikel 4
Het college neemt er kennis van dat het signalisatieplan door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct is verklaard en keurt dit goed,
mits er expliciet vermeld wordt bij de (voor)signalisatie dat er geen toegang is voor alle
verkeer.
Artikel 5
Het college besluit de werf, Jodenstraat - Kattenbleekstraat, in de periode van 11/06/2018 tot
15/06/2018, 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 Jodenstraat, Kattenbleekstraat en Van Busleydenstraat ten laatste 5
en ten vroegste 10 kalenderdagen voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de
werken. Het ontwerp bewonersbrief dient voorgelegd aan de communicatiecel
wegenwerken.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt aan dienst infrastructuur.
Artikel 6
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden;
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Communicatiecel
Wegenwerken

Verzorgen bewonersbrieven.

Ruimtelijke Planning
& Mobiliteit

Indigo in kennis stellen voor het
uitreiken van tijdelijke
bewonerskaarten.

opmerking

Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Houtestraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed: Zemstseweg - Houtestraat te 2811 Hombeek:
werken aan de waterleiding.
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
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 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.
 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 07.45 en 08.45 u en tussen 15.30 en 17.00
u;
 woensdag tussen 07.45 en 08.45 u, tussen 11.45 en 12.45 u en tussen 15.30 en 17.00 u.
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 neemt
volgende beslissingen:
 Er wordt gewerkt in drie fasen.
- Fase 1 : Houtestraat tussen Zemstseweg en Willebrordusweg
Er wordt gewerkt met enkelrichtingsverkeer en een omleiding voor het gemotoriseerd
verkeer. Fietsers hebben steeds doorgang in de beide richtingen.
Ter hoogte van de werken wordt de snelheid verlaagd tot 30 Km/u
- Fase 2: Zemstseweg tussen Houtestraat en Willebrordusweg, linker zijde van de rijbaan
Er wordt gewerkt met enkelrichtingsverkeer en een omleiding voor het gemotoriseerd
verkeer. Fietsers hebben steeds doorgang in de beide richtingen.
Ter hoogte van de werken wordt de snelheid verlaagd tot 30 Km/u
- Fase 3: Zemstseweg tussen Houtestraat en Willebrordusweg, rechter zijde van de
rijbaan
Er wordt gewerkt met enkelrichtingsverkeer en een omleiding voor het gemotoriseerd
verkeer. Fietsers hebben steeds doorgang in de beide richtingen.
Ter hoogte van de werken wordt de snelheid verlaagd tot 30 Km/u
 Voetgangers: er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens,
rolstoelen,….., vlot en veilig het voetpad op en af te rijden. (hellingen, rampen) De
minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1m20, in combinatie met fietspad dient deze
2 meter te zijn. Drempels zijn maximaal 2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
 Fietsers: Er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om fietsen, bakfietsen,…. , vlot
en veilig het fietspad op en af te rijden. (hellingen, rampen) De minimale breedte van een
tijdelijk voetpad is 1m20, in combinatie met fietspad dient deze 2 meter te zijn. Drempels
zijn maximaal 2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Werfmateriaal hoort, net
als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis. Rijplaten e.d. zijn minimaal
1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
 Auto’s: omleiding volgen
 Vrachtvervoer: omleiding volgen
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 Zemstseweg - Houtestraat in de periode van van 11-06-2018 tot en
met 06-07-2018, 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 beide straten 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

datum

opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.

Communicatiecel
Wegenwerken

Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Goedkeuring vergunning werken
Koningin Astridlaan tot eind september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de bijkomende vertraging aan de wegenwerken Koningin
Astridlaan en keurt een verlenging van de vergunning goed tot eind september 2018.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Verzorgen bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Smisstraat, mits expliciete vermelding in (voor)signalisatie volledige
afsluiting voor alle verkeer.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed: Smisstraat te 2800 Mechelen: werken aan de
spooroverweg.
Artikel 2
Het college legt aan de uitvoerder van de werken volgende maatregelen op:
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.
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Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en neemt
volgende beslissingen:
 De Smisstraat wordt net achter kruispunt Draaibankstraat tot aan de Hanswijk de Bercht
volledig afgesloten voor alle weggebruikers.
 De Hamerstraat wordt dubbel richting.
 De locomotiefstraat wordt doodlopend op de werf en dubbel richting.
 De Draaibankstraat inrijden via Smisstraat en uitrijden via Hamerstraat.
 Er wordt een omleiding voorzien, voldoende in de diepte geplaatst.
Artikel 4
Het college legt op dat de signalisatie van de werken/hinder dient uitgevoerd te worden
overeenkomstig de plannen welke conform zijn bevonden door de politie Mechelen –
Willebroek, mits expliciete vermelding bij de (voor)signalisatie dat er geen toegang is voor alle
verkeer, ook niet voor voetgangers en fietsers.
Artikel 5
Het college besluit de werf, Smisstraat te 2800 Mechelen, in de periode van 6 op 7 juni van
22.00 uur tot 06.00 uur, toe te staan op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt wordt aan dienst infrastructuur.
 de bewoners van de omliggende straten 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.

P&P - Mobiliteit. Colomalaan. Hinderlijk parkeren. Beslissing tot verplaatsing
toegang school langs Stenenmolenstraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van het overleg met de school Sint-Jozef Coloma op
28 mei 2018 over het hinderlijk parkeren op de Colomalaan.
Artikel 2
Het college hecht goedkeuring aan de verplaatsing van de toegang tot de school langs de
Stenenmolenstraat vanaf 1 september 2018 en om dit weggedeelte als schoolstraat in te
richten.
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Artikel 3
Het college besluit, aangezien de schooltoegang vanaf 1 september 2018 niet meer langs de
Colomalaan ligt, om de Colomalaan niet af te sluiten voor parkeren zolang de stationsparking
niet in gebruik is genomen.
Artikel 4
Het college gaat akkoord met de inrichting van een schoolstraat in het doodlopende stukje van
de Stenenmolenstraat vanaf september 2018 tot het einde van de bouwwerken.
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Opdracht

Mobiliteit

Communicatie naar de school.

Mobiliteit

Inrichting van een schoolstraat in het
doodlopend stukje van de
Stenenmolenstraat vanaf september 2018.

P&P - Mobiliteit. Opstellen kader laadpalen toekomstig openbaar domein.
Keuze voor openmarktmodel.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het hiaat betreffende laadpalen op toekomstig openbaar domein.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de dienst Mobiliteit om, in samenwerking met de dienst
Openbaar Domein en Overheidsopdrachten, een kader voor laadpalen op te stellen die in de
toekomst op openbaar domein zullen komen, met hierbij als basis een openmarktmodel.
Bij het uitwerken van het kader dienen strenge kwaliteitseisen gesteld te worden m.b.t.
duurzaamheid, open-datasysteem, betalingsmodaliteiten, enz...
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de Bouwdienst en de dienst Mobiliteit om te onderzoeken hoe
de toekomstige Europese richtlijn (2010/31/EU) op vlak van het voorzien van
laadinfrastructuur in Mechelen verordeningsgewijs het beste toegepast kan worden.

Bevolking. Kieszaken. Kieslocaties voor de provinciale en gemeentelijke
verkiezingen op 14 oktober 2018. Beslissing tot voorzien kieslocatie in
Battel.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit een extra kieslocatie te organiseren in de parochiezaal in Battel (Battelse
Bergen 28) voor de verkiezingen van 14 oktober 2018.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Divercity zaterdag 9 juni 2018 op
Grote Markt. Goedkeuring ondersteuning door de stad voor gratis ter
beschikking stellen materiaal.
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Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot de ondersteuning van het evenement Divercity op 9 juni 2018 door het
gratis ter beschikking stellen van de aangevraagde materialen:
 80 tafels van 1.30m
 270 stoelen
 6 podia Vario + trap
 Betonblokken
 Geluids-, licht- en spelmateriaal.
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