STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 1 september 2017

Belastingen en Inningen. Belasting op verstrekken van logies. Vaststelling
en uitvoerbaarverklaring kohier - 2017 - 2e kwartaal.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
verstrekken van logies – aanslagjaar 2017 – 2e kwartaal - voor een totaal bedrag van
€ 141.372,80.

Belastingen en Inningen. Belasting op sportwedstrijden 2017. Vaststelling
en uitvoerbaarverklaring kohier wedstrijden april - juni 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier voor de
sportwedstrijden, aanslagjaar 2017 – 2e kwartaal (periode 01/04 – 30/06) voor een totaal
bedrag van € 1.891,00.

Belastingen en Inningen. Belasting op filmvoorstellingen. Vaststelling en
uitvoerbaarverklaring kohier - 2017 - 2e kwartaal.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
filmvoorstellingen, aanslagjaar 2017 – 2e kwartaal (periode april – juni) voor een totaal bedrag
van € 27.293,10.

Belastingen en Inningen. Belasting alarmmeldingen 2017. Vaststelling en
uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
alarmmeldingen – aanslagjaar 2017 voor een totaal bedrag van € 2.375,00.

Belastingen en Inningen. Belasting dossierkosten 2017. Vaststelling en
uitvoerbaarverklaring kohier.

Publicatie website College van burgemeester en schepenen
1 september 2017

1

Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier voor
dossierkosten bij bouw- en verkavelingsaanvragen – aanslagjaar 2017 voor een totaal bedrag
van € 16.198,80.

Belastingen en Inningen. Belasting takelen voertuigen 2017. Vaststelling en
uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op het
takelen van voertuigen – aanslagjaar 2017 voor een totaal bedrag van € 114.750,00.

Belastingen en Inningen. Belasting vervoer met politievoertuig 2017.
Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op het
vervoer van personen met een politievoertuig – aanslagjaar 2017 voor een totaal bedrag van
€ 11.300,00.

Belastingen en Inningen. Belasting op niet-bebouwde percelen van
ambtswege 2016 (kavels). Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op de nietbebouwde percelen van ambtswege (kavels) - aanslagjaar 2016 voor een totaal bedrag van
€ 3.926,56.

Belastingen en Inningen. Belasting op niet-bebouwde gronden van
ambtswege 2016. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op de nietbebouwde gronden van ambtswege - aanslagjaar 2016 voor een totaal bedrag van
€ 11.743,94.

Toezicht Financiën. Diepensteyn nv. Verwijzen jaarrekening 2016 voor
aktename naar de gemeenteraad.
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Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2016 nv Diepensteyn.

Belastingen en Inningen. Belasting op gebouwen en /of woningen die
beschouwd worden als leegstaand.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
leegstand – aanslagjaar 2017 (kwartaal 1) voor een totaal bedrag van € 246.950,00.

Belastingen en Inningen. Belasting op gebouwen en /of woningen die
beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, onveilig, verwaarloosd,
bouwvallig of onafgewerkt.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
verwaarlozing, onbewoonbaar of ongeschikt – aanslagjaar 2017 (kwartaal 1) voor een totaal
bedrag van € 187.500,00.

Sport. Vastlegging budgetten sportanimatie zomervakantie - augustus 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de vastlegging van de budgetten voor de sportanimatie tijdens de
zomervakantie - augustus 2017.
Artikel 2
Het college neemt er akte van dat de inschrijvingen voor de zomervakantie 2017 van start
gingen op 11 maart 2017. Aan de hand van het aantal inschrijvingen worden de budgetten
voor de zomervakantie vastgelegd.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
budgetsleutel
2017/6130370/70/0740/02

bedrag
€1700

RN 2017006715
2017/6130370/70/0740/02

€800

omschrijving

leverancier

Betaling 1
badmintonkamp

BD Opslag

1 Waterpolokamp

Rac Swimming

RN 2017006715
2017/6130370/70/0740/02

€750

1 Danskamp

Dance@Beat

RN 2017006715
2017/6130370/70/0740/02

€9250
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Betaling saldo

Hockey Vrijbroek
3

hockeykampen

RN 2016006715
2017/6130370/70/0740/02

Betaling saldo
skeelerkampen

Fratelli Mechelen

Betaling saldo
voetbalkamp KFC
Muizen

KFC Muizen

Betaling 1
handbalkamp

WELTA Mechelen

€4000

Betaling saldo
watersportkampen

Pelican School

€1500

Betaling circuskamp

Circolito

€960

Betaling saldo zeil +
surfkampen

WVD

€1300

Betaling schermkamp

Maneschermer

€1150

Betaling ropeskipping

ROM skippers
Mechelen

€4300

Betaling saldo
schaatskampen

ISCM

€200

RN 2016006715
2017/6130370/70/0740/02

€3500

RN 2017006715
2017/6130370/70/0740/02

€840

RN 2017006715
2017/6130370/70/0740/02
RN 2017006715
2017/6130370/70/0740/02
RN 2017006715
2017/6130370/70/0740/02
RN 2017006715
2017/6130370/70/0740/02
RN 2017006715
2017/6130370/70/0740/02
RN 2017006715
2017/6130370/70/0740/02
RN 2017006715

DEEL II - Beraadslaging en beslissing

Politie - interventie verkeer - adviezen. Goedkeuring vergunning signaleren
werken Smisstraat (spoorterminal).
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de wegenwerken die zich situeren in de Smisstraat aan de
spoorterminal.
De werken omvatten vernieuwen van de spoorinfrastructuur.
De werken worden uitgevoerd in opdracht van Infrabel.
Hoofdaannemer is de firma NV ETN Frateur – De Pourcq, Rupelweg 1 te Boom.
Projectleider is Jan Lamoen, 0476/44.24.77.
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:
 Continu werk (dag en nacht) van zondag 24 september vanaf 6 u tot en met zaterdag 30
september 2017 om 22 u.
 De aannemer wil bijkomend nachtwerk aanvragen op de volgende data (zonder inname
openbaar domein):
- zaterdag 9 op zondag 10/09/2017
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-

zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

16 op zondag 17/09/2017
7 op zondag 08/10/2017
14 op zondag 15/10/2017
21 op zondag 22/10/2017

Routes werfverkeer:
Volgende routes voor het werfverkeer zijn vooropgesteld:
 Aan- en afvoerroute : via de Smisstraat
Frequentie van de transporten: 500 à 600 transporten, waarvan 30 à 40 uitzonderlijke
transporten.
Geplande transporten:
Spoorrails moeten worden aan- en afgevoerd in die periode. Omwille van de lengte (28 m)
vallen die onder de reglementering van de uitzonderlijk transporten. Niet alle 500 à 600
transporten zijn van die lengte, een 30 à 40-tal zijn uitzonderlijke transporten.
Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone van het station zelf.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit tot
het invoeren van volgende regeling (optie 1):
 Afsluiten Smisstraat tussen Locomotiefstraat en Hanswijk de Bercht.
 De woonwijk Locomotief-, Draaibank-, Tender-, Wagon-, Aambeeld- en Hamerstraat blijft
bereikbaar via de Leuvensesteenweg > Smisstraat.
 De omleiding verloopt via N26 Leuvensesteenweg => Veldstraat => Stationsberg =>
Magdalenasteenweg => Muizen-Dorp => Lambertuslaan => Hanswijk de Bercht.
Artikel 4
Het college neemt er kennis van dat de signalisatieplannen door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct zijn verklaard en keurt deze goed.
Artikel 5
Het college besluit de werf, optie 1, in de periode van 24 september 2017 tot 30 september
2017 toe te staan op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 de bewoners van al de betrokken straten ten laatste 10 en ten vroegste 15 kalenderdagen
voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken en expliciet vermeldt dat
er dag en nacht gewerkt wordt met mogelijke lawaaihinder.
Artikel 6
Het college besluit dat 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 opdracht:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken Brede
Driesstraat.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Brede Driesstraat en die kabelen sleufwerken tot doel hebben.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
Maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken:
Werkuren:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit:
 akkoord te gaan dat de Brede Driesstraat wordt afgesloten;
 dat de omleiding verloopt via Schoorstraat  Heike  Moerstraat.
Artikel 4
Het college neemt er kennis van dat de signalisatieplannen door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct zijn verklaard en keurt deze goed.
Artikel 5
Het college besluit de werf, in de periode van 11/09/2017 tot 22/09/2017, 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 Brede Driesstraat, Moststraat, Schoorstraat en Moerstraat 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 opdracht:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Publicatie website College van burgemeester en schepenen
1 september 2017

6

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Steenweg op Blaasveld.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren aan de Steenweg op Blaasveld
en die de herstelling van het wegdek 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:
 Nachtwerk van 22.00u tot 06.00u
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit:
 Het verkeer zal alternerend kunnen passeren.
 Op het kruispunt met de Molenbeekstraat worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst. De
verkeerslichten aan de Brouwerijstraat worden op knipperstand gezet. De Brouwerijstraat
wordt afgesloten. Het verkeer naar de Brouwerijstraat moet de omleiding volgen via
Kazernestraat  Steenweg op Heindonk  Brouwerijstraat.
Artikel 4
Het college neemt er kennis van dat de signalisatieplannen door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct zijn verklaard en keurt deze goed.
Artikel 5
Het college besluit de werf, in de periode van 07/09/2017 om 22.00u tot 08/09/2017 om
06.00u 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 Brouwerijstraat, Steenweg op Heindonk, Kazernestraat en het deel
van Steenweg op Blaasveld in de werfzone 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 opdracht:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Verspreiding via de geëigende kanalen
die op 01/09 direct gestart moet
worden.
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Monumentenzorg. Hof van Cortenbach - casco-restauratie. Prognose
eindafrekening en gewijzigde uitvoeringsmodaliteiten.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de prognose van de eindafrekening en de gewijzigde
uitvoeringsmodaliteiten van de casco-restauratie van het Hof van Cortenbach.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de afdeling Financiën om in budgetwijziging nr. 2/2017
volgende aanpassingen te doen:
 Op ramingsnummer 2017143359 zal een bedrag van 250.000,00 euro in mindering
gebracht worden van het transactiekrediet van 2018 en bijgevoegd bij transactiekrediet
van 2017.
 Een bedrag van 10.000 euro zal in mindering gebracht worden op ramingsnummer
2018145867 (transactiekrediet 2018) en bijgevoegd worden op ramingsnummer
2018145918 (transactiekrediet 2018).
Artikel 3
Het college geeft toestemming voor een termijnsverlenging tot 31/10/2017 voor de geplaatste
kraan in de Ziekenliedenstraat. Aan de aannemer wordt gevraagd om de nodige
administratieve aanvragen en communicatie in orde te maken.

Overheidsopdrachten. Voorzien van security op openbare evenementen in de
stedelijke evenementenhal - De Loods en De Club - Gunning bestek 2017OO-JD-231.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Voorzien van security op openbare evenementen in de
stedelijke evenementenhal - De Loods en De Club” akte van het verslag van nazicht van de
offertes van 22 augustus 2017, opgesteld door de Dienst jeugd.
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 “Voorzien van security op openbare evenementen in de stedelijke
evenementenhal - De Loods en De Club” aan de enige bieder, zijnde Sfinx Security, Langstraat
13 te 3570 Alken.

Mondiaal Beleid. Zuiddag/Youca 2017. Beslissing tot deelname aan Youca
(Youth for Change and Action) op donderdag 19 oktober 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit om 15 vacatures vrij te stellen bij verschillende stadsdiensten voor de
Youca actiedag (Youth for Change and Action) op 19 oktober 2017.
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Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Mondiaal Beleid

datum

opdracht

Week van 5
september 2017

opmerking

Coördinatie van de
15 werkplekken +
oproep via een
intranetflits.

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

bedrag

2017/6130370/30/0160/01
Raming 2017140333

750 €

omschrijving
Betaling 15
tewerkstellingsplaatsen
Youca

leverancier
Youca vzw

Mondiaal Beleid. Vredesweek 2017. Beslissing tot ophangen Vredesvlag voor
het stadhuis tijdens de Vredesweek van 18 september tot en met 25
september 2017 en geven van opdrachten.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het schrijven van het samenwerkingsverband ‘Vrede vzw’ met
betrekking tot de Internationale dag voor de Vrede.
Artikel 2
Het college beslist om de Vredesvlag op te hangen voor het stadhuis tijdens de Vredesweek
van 18 september 2017 tot en met 25 september 2017 en over dit initiatief een nieuwsbericht
op de website te publiceren.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Uitvoeringsdiensten

maandag
18
september
2017

Ophangen Vredesvlag aan
stadhuis

Uitvoeringsdiensten

Maandag
25
september
2017

Neerhalen Vredesvlag

Mondiaal Beleid

Week van
18
september
2017

Nieuwsbericht op de website
van de stad Mechelen.

Marketing &
Communicatie

21
september
2017

Foto van de wapperende
Vredesvlag op facebook en
twitter plaatsen
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meter is in het bezit van
de uitvoeringsdiensten.

De tekst voor het
nieuwsbericht wordt door
de consulent mondiaal
beleid zelf ingevoerd.
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Economie. Bedrijventerrein Mechelen Zuid. Grote Schoonmaak op donderdag
14 september 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de Grote Schoonmaak op het bedrijventerrein van Mechelen Zuid
op donderdag 14 september 2017.
Artikel 2
Het college is akkoord om logistieke steun te verlenen (o.a. plaatsen tentjes en ophaling
verzamelde zakken) aan de Grote Schoonmaakactie op het bedrijventerrein van Mechelen
Zuid.
Artikel 3
Het college vaardigt Stijn Anthoons en Liesbeth Keppens van de Dienst Economie af om mee te
helpen aan de Grote Schoonmaak.
Artikel 4
Het college neemt akte van het persmoment tijdens de Grote Schoonmaak op donderdag 14
september 2017 om 15u op het bedrijventerrein Mechelen-Zuid en vaardigt hiervoor schepen
Christiaan Backx af.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Straatfeest NatteAuweKool 23
september 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Nattehofstraat, Auwegemstraat, Auwegemvaart en Koolstraat de toelating wordt verleend
om een straatfeest te organiseren op 23 september 2017 van 10u tot 24u, mits aan alle
voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 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.
 Om te flyeren dient een vergunning aangevraagd te worden bij de dienst economie via
http://webformulieren.mechelen.be/voeren-van-publiciteitsacties-en-propagandaaanvragen.
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Een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden.
Er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP).
Algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014.
De organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen.
Het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden.
De bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.

Artikel 2
Het college geeft toelating tot het plaatsen van 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.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

23/9/2017
07u tot
24/9/2017
07u

Parkeervrij maken
van Auwegemvaart
(parking t.h.v
kanoclub nr. 56 en
straat zelf 10m
voor en 10m na
kanoclub)

opmerking


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

Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het straatfeest van het buurtcomité ‘NatteAuweKool’, dat doorgaat op 23
september 2017, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het straatfeest van het buurtcomité ‘NatteAuweKool’, dat
doorgaat op 23 september 2017 op de Auwegemvaart te Mechelen, zijn hierna vermelde
bepalingen van toepassing op 23 en 24 september 2017, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Auwegemvaart tussen huisnummer 50 en Auwegemstraat:
Het parkeren is verboden op de parking en op het straatgedeelte van 23 september 2017 –
07.00 uur tot 24 september 2017 – 07.00 uur. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door
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verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen van het type Xa, die het begin van de
reglementering aanduiden en van het type Xd, die de herhaling van de reglementering
aanduiden.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

Cultuurcentrum. Organisatie concert Festival van Vlaanderen op 23
september 2017 in de Sint-Romboutskathedraal, in samenwerking met het
Cultuurcentrum en met ondersteuning van de stad Mechelen.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat ermee akkoord dat het provinciebestuur van Antwerpen op zaterdag 23
september 2017 om 20u15 een concert organiseert van het Festival van Vlaanderen in de SintRomboutskathedraal, met de stad Mechelen als medeorganisator.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de uitvoeringsdiensten, eveneens als ondersteuning van de
organisatie, om volgende materialen ter beschikking te stellen, te leveren en terug op te halen
in de Sint-Romboutskathedraal:
 20 schermen om artiestenloges op te stellen
 3 grote tafels
 3 kleine tafels
 2 kapstokken
 paaltjes met rode fluwelen koord
 16 stoelen met witte ronde zitting van het Festival.
Artikel 3
Het college gaat er mee akkoord om een bedrag van maximum 500 euro (BTW inbegrepen) te
voorzien als tussenkomst bij de organisatie van de receptie na het concert in de zalen van het
Cultuurcentrum (te verrekenen op budget public relations bestuurlijk beheer, ramingsnummer
2017141012). Het saldo van de kostprijs dient rechtstreeks gefactureerd te worden aan de
provincie Antwerpen.
Artikel 4
Het college gaat ermee akkoord om, waar mogelijk, ondersteunende communicatie te
verspreiden en de ticketverkoop te laten verlopen via UiT in Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Foodtruckfestival Intermedia 18
september 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Studentenvereniging Intermedia voor de organisatie van Foodtruckfestival op de Korenmarkt
op maandag 18 september 2017 van 16u tot 22u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
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De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
Het evenement dient door te gaan op het verkeersvrije gedeelte van de Korenmarkt.
De straatkant dient afgezet te worden met nadars, waardoor bezoekers op het plein blijven
staan.
De openings TD mag pas na de activiteit op de Korenmarkt starten.
Er mogen maximum 300 personen op de Korenmarkt gelijktijdig aanwezig zijn. Dit kan nog
bijgestuurd worden na het voorleggen van een plan met afmetingen.
De hoogteverschillen in de ondergrond van de Korenmarkt dienen door de organisator
weggewerkt te worden om letsels te voorkomen.
Het inplantingsplan met afmetingen dient 14 dagen voor het evenement bezorgd te
worden.
Afbraak van het evenement kan niet doorgaan om 4u ’s nachts. De organisator dient de
afbraak te organiseren om 22u bij het einde van het evenement of om 8u ’s morgens op
19/9/2017. De nachtrust van de omwonenden dient gerespecteerd te worden.

Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 0 euro.
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op 18
september 2017 van 16u tot 22u conform goedgekeurd kader college dd. 24.02.2017, mits
aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers
 Bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator
 In geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie.
 Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes.
 Meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.
Artikel 4
Het college geeft 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.
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Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen aanwezig te
zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken te voorzien. In de nabijheid moet steeds
iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet
onbeheerd worden gelaten.
Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.

Artikel 5
Het college geeft opdracht aan de betrokken diensten om nauw toe te zien op de naleving van
alle voorwaarden en aan mmMechelen Feest om het evenement na afloop grondig te
evalueren.
Artikel 6
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Wijkonderhoudsteam

18/9/2017

Leveren van 10 vuilnisbakken

opmerking

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Jin Bbq Scouts Sint-Katrom 9
september 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Scouts Sint-Katrom voor de organisatie van Jin BBQ aan de lokalen van Sint-Katrom op 9
september 2017 van 16u tot 24u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
 Gezien het evenementen onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoeker), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden, ten laatste 4 weken voor het evenement.
Artikel 2
Het college geeft toelating tot het plaatsen van een barbecue, mits aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
 De bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd.
 Een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten.
 Nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen aanwezig te zijn. In de nabijheid moet
steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen
niet onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
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Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Verkeerssignalisatie

9/9/2017
van 12u
tot
10/9/2017
01u

Parkeer- en verkeersvrij
maken van Katelijnekerkhof,
enkel het gedeelte rechts van
de kerk

Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van de jaarlijkse barbecue van scouts Sint-Katrom, die doorgaat op 9 september
2017, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de jaarlijkse barbecue van scouts Sint-Katrom, die doorgaat op 9
september 2017, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 9 en 10
september 2017 behoudens andersluidende.
Artikel 2:
Sint-Katelijnekerkhof ter hoogte rechterzijde Sint-Katelijnekerk (zijde Kerkstraatje)
Het parkeren is verboden van 9 september 2017 – 12.00 uur tot 10 september 2017 – 01.00
uur aan beide zijden van de rijbaan. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de
verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen van het type Xa, die het begin van de
reglementering aanduiden, van het type Xd, die de herhaling van de herhaling van de
reglementering aanduiden.
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen van 9 september 2017 –
12.00 uur tot 10 september 2017 – 01.00 uur. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door
de verkeersborden C3.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Ledenwerving KSA Ter Hert 9
september 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
KSA Ter Hert voor de organisatie van de ledenwerving in de Ziekebeemden van 9 september
2017 van 14u tot 17u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
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Artikel 2
Het college geeft een toelating om bewegwijzering op te hangen in de Kadodderstraat,
Ziekebeemdenstraat en Liersesteenweg, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 7/9/2017 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 11/9/2017.
 De wegwijzers mag geenszins:
- de vorm van publiciteit aannemen;
- groter zijn dan: 0,5 meter x 0,2 meter;
- vastgemaakt worden aan verkeerstekens, -lichten, of verlichtingspalen.
 Voor het aanbrengen van tijdelijke wegwijzers langs de gewestwegen moet toelating
worden gevraagd aan de wegbeheerder, zijnde de Vlaamse Overheid - Agentschap
Infrastructuur - Wegen en Verkeer Antwerpen - Rijksweg 26 - 2870 Puurs
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Verkeerssignalisatie

datum
9/9/2017
van 14u
tot 17u.

opdracht

opmerking

Parkeer- en verkeersvrij
maken van
ziekebeemdenstraat van
Vrouwvliet tot Kadodderstraat

Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het straatfeest Ziekebeemden, dat doorgaat op 9 september 2017, vast als
volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het straatfeest Ziekebeemden, dat doorgaat op 9 september
2017, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 9 en 10 september
2017, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Ziekebeemdenstraat tussen Vrouwvliet en Kadodderstraat
-Het parkeren is verboden van 9 september 2017 – 12.00 uur tot 10 september 2017 – 01.00
uur aan beide zijden van de rijbaan. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de
verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen van het type Xa, die het begin van de
reglementering aanduiden, van het type Xd, die de herhaling van de herhaling van de
reglementering aanduiden.
-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen verboden van 9 september
2017 – 12.00 uur tot 10 september 2017 – 01.00 uur. Deze verkeersmaatregel 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 Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Muzikaal Ontbijt Curieus Mechelen
1 oktober 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Curieus Mechelen voor de organisatie van muzikaal ontbijt op de Haverwerf op 1 oktober 2017
van 9u tot 14u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
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De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
De omliggende ondernemers en bewoners 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 op-/-afbouw dient rekening gehouden te worden met het autoluw karakter van de
Haverwerf tussen 11u00 en 18u00 (nummerplaten registreren bij Indigo) en dienen deze
voertuigen voorzien te worden van een doorgangsbewijs.
Op het midden van het plein mag geen verplaatsbare constructie worden opgesteld omwille
van de bereikbaarheid van de gevels van de achterliggende panden.
Er dient over gewaakt dat de brandweer steeds de noodzakelijke interventies kan uitvoeren
en een doorgang van minimum 4 meter dient steeds gevrijwaard te blijven. De
waterhydrant naast de toegang tot het toeristische bootje dient steeds vlot bereikbaar te
blijven en mag in geen geval bedekt worden.
De herfstbraderie gaat ook die dag door zodat er dient aan- en wegrijden te worden via
Dijle

Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 0 euro – tarief C.
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 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 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum

opdracht
Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen:

opmerking
Huurprijs:332,50 euro

50 grote tafels en 400
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stoelen
Ter beschikking stellen van
elektriciteit
Verkeerssignalisatie

1/10/2017
van 07u
tot 14u

Parkeer- en verkeersvrij
maken van Haverwerf

Wijkonderhoudsteam

1/10/2017

Wegnemen van bloembakken

Er wordt een
administratieve kost
van 25euro
aangerekend
Organisator dient te
laten weten welke.

Artikel 5
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van een muzikaal ontbijt op de Haverwerf, dat doorgaat op 1 oktober 2017, vast
als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van een muzikaal ontbijt op de Haverwerf, dat doorgaat op 1 oktober
2017, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 1 oktober 2017
behoudens andersluidende.
Artikel 2: Haverwerf
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 1 oktober 2017 tussen
08u00 en 16u00. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C3.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Autoloze zondag Walem 17
september 2017. Praktische afspraken.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Dorpsraad Walem voor de organisatie een buurtfeest van 15 tot 17 september 2017, met op
17 september 2017 deelname aan de Autoloze zondag, mits aan alle voorwaarden wordt
voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten. Ter hoogte van het springkasteel dient er
steeds bewaking door een bevoegd persoon te gebeuren, zodat deze hindernis snel kan
verwijderd worden.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
 Gezien het evenementen onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoeker), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden, ten laatste 4 weken voor het evenement.
 Elektriciteit kan niet geleverd worden. Organisator dient een externe firma aan te spreken.
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Artikel 2
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Dorpsraad Walem voor de organisatie van een rommelmarkt op 17/9/2017 van 11u tot 18u,
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 staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op
17/9/2017 van 15u tot 21u, conform goedgekeurd kader college dd. 24.02.2017, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers
 Bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator
 In geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie.
 Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes.
 Meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.
Artikel 4
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan de heer Erwin Herijgers 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 5
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.
Artikel 6
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum

opdracht
Plaatsen van betonblokken
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Leveren en ophalen van 6
kleine tafels

Verkeerssignalisatie

Vervoer van materiaal naar
en van Walem

In overleg met dienst
Wijk- en dorpszaken

17/9/2017
van 08u
tot 19u

Parkeervrij maken van Koning
Albertstraat (van aan het
Kruispunt Lange Zandstraat
tot aan de Brug)

Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

17/9/2017
van 09u
tot 20u

Verkeersvrij maken van
Koning Albertstraat (van aan
het Kruispunt Lange
Zandstraat tot aan de Brug komende van de Brug blijft
toegang tot Battenbroek en
de Weverstraat mogelijk (en
vice versa ngl.
verkeerssignalisatie
omleidingen)

Wel doorgang voor
standhouders en
organisatie om de
opbouw en afbouw van
het event te voorzien.
De voertuigen die
doorgang dienen te
hebben zullen een door
de Dorpsraad
aangeleverde duidelijke
erkenning achter de
voorruit hebben
In overleg met Wijk- en
Dorpszaken

Jeugd
Mobiliteit

Vervoer van speelmateriaal
naar Walem
asap

Nodige afspraken met De Lijn
Vraag stellen om een
tijdelijke halte te plaatsen aan
fort van Walem.

Marketing en
communicatie

Het opnemen van de
Walemse autoloze zondag +
activiteiten in het
communicatieplan van de
week van de mobiliteit.

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

datum

De organisator heeft reeds een akkoord
van het Vlaams Gewest.
Gelet op de werven in de omgeving (R6,
brug Blarenberglaan) wordt de
Antwerpsesteenweg o.m. gebruikt in kader
van omleiding. Hiermee dient rekening te
worden gehouden bij de signalisatie.

Het voorzien van een
omleidingsroute in het
kader van het afsluiten van
de Koning Albertstraat
Aansturen
Uitvoeringsdiensten voor
het plaatsen van
betonblokken i.k.v.
terreurniveau 3

opmerking

17/9/2017

Artikel 8
Het college stelt de politieverordening naar aanleiding van de autoloze zondag in Walem op 17
september 2017 vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de autoloze zondag in Walem zijn hiernavermelde bepalingen van
toepasssing op 17 september 2017, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Verkeersmaatregelen
Artikel 2.1:
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Parkeerverbod wordt op 17 september 2017 tussen 08.00 en 19.00 uur ingesteld en aangeduid
door het verkeersbord E1 in K. Albertstraat tussen Lange Zandstraat en Baron Coppenslaan.
Artikel 2.2:
Opheffen van het éénrichtingsverkeer op 17 september 2017 tussen 09.00 en 20.00 uur door
het afdekken van de verkeersborden F 19 en C 1 in volgende straten:
Kerkhofstraat;
Muskenstraat;
Pastorijstraat tussen Korenkorfstraat en Muskenstraat.
Artikel 2.3:
K. Albertstraat tussen Lange Zandstraat en Baron Coppenslaan wordt op 17 september 2017
tussen 09.00 en 20.00 uur voor alle bestuurders in beide richtingen verboden.
Dit wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C3.
Artikel 2.4:
Volgende straten worden op 17 september 2017 tussen 09.00 en 20.00 uur, met uitzondering
van plaatselijk verkeer, voor alle bestuurders in beide richtingen verboden:
Antwerpsestenweg tussen R 6 en K. Albertstraat;
Pastorijstraat;
Weverstraat;
Baron Coppenslaan.
Dit wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C3 met onderbord “uitgezonderd
plaatselijk verkeer” en het verkeersbord F45.
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.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Jeugdhuis Joko Opening 7 oktober
2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Jeugdhuis Joko voor de organisatie van de opening van het Jeugdhuis aan het Jeugdhuis Joko
(tervuursesteenweg 18B) van 7 oktober 2017 van 20u tot 8 oktober 2017 03u, mits aan alle
voorwaarden wordt voldaan:
 Na 22u dienen de activiteiten in het jeugdhuis verder te gaan.
 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
 Vanuit 2800leeft kunnen er mits het ophangen van banners, oordopjes en
oordopdispensers voorzien worden, dit is een specifieke actie naar jongerenevents toe. Het
evenement kan extra in de kijker gezet worden op de kanalen van 2800leeft.be
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Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op 7
oktober 2017 van 20u tot 22u conform goedgekeurd kader college dd. 24.02.2017, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers
 Bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator
 In geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie.
 Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes.
 Meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.

Overheidsopdrachten. Leveren van sanitaire dispenservullingen. Gunning
van bestek 2017-OO--222.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van nazicht van de offertes van 23 augustus 2017
opgesteld door de dienst Schoonmaak in samenwerking met dienst Overheidsopdrachten in het
kader van de opdracht “Leveren van sanitaire dispenservullingen en leveren en plaatsen van
sanitaire dispensers”.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
Het college gunt de opdracht “Leveren van sanitaire dispenservullingen en leveren en plaatsen
van sanitaire dispensers” aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend
met de gunningscriteria) bieder, zijnde Papyrus NV, Internationalelaan 55 b 33 te 1070 Brussel
(Anderlecht).

ICT. CRAB - Centraal Referentieadressenbestand. Koppeling website.
Goedkeuring gunning implementatie.
Besluit:
Artikel 1
Het college gunt de éénmalige projectkost voor koppeling van het Centraal
Referentieadressenbestand (CRAB) aan de website (EGO4) aan Tobania, Romeinsesteenweg
564 te 1853 Strombeek-Bever.
De uitgave kan verrekend worden op de voorziene kredieten van het exploitatiebudget
2017/6130090/20/0119/10 ramingsnummer 2017141336.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Muizenvaart - Lotelingstraat.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Muizenvaart en Lotelingstraat
en die kabel- en sleufwerken tot doel hebben.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
Werkuren:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit:
 De bewoners van Muizenvaart kunnen enkel via de Lotelingstraat ontsluiten.
 De Lotelingstraat blijft bereikbaar via de Leuvensesteenweg.
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, in de periode van 11/09/2017 tot 15/10/2017 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 Lotelingstraat en Muizenvaart 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
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.
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Natuur- en Groenontwikkeling. Kennisname projectoproep Natuur in je
Buurt 2017 en geven opdracht om project 'Vergroenen Korte Veluwestraat'
in te dienen voor de provinciale wedstrijd.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de projectoproep ‘Natuur in je Buurt 2017’.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de dienst natuur- en groenontwikkeling om het project
‘Vergroenen Korte Veluwestraat’ in te dienen voor de provinciale wedstrijd.

Overheidsopdrachten. Het Nieuwe Werken - duurzaam meubilair. Bestek
2017-OO-GEB-203. Goedkeuring gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Het Nieuwe Werken - duurzaam meubilair” akte van het
verslag van nazicht van de offertes van 26 juli 2017, opgesteld door afdeling Gebouwen.
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 “Het Nieuwe Werken - duurzaam meubilair” aan de economisch
meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Your
mover Logistics NV, Radiatorenstraat 1 te 1800 Vilvoorde.

Overheidsopdrachten. Het Nieuwe Werken - zitmeubilair. Goedkeuring
gunningswijze "Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking" en voorwaarden van het bestek 2017-OO-GEB-268.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt voor de opdracht “Het Nieuwe Werken - Zitmeubilair” de wijze van gunnen
vast volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (OPZVB), aan
de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2017-OO-GEB-268.
Artikel 2
Het college geeft goedkeuring aan de indeling in 4 percelen en voor de gunningscriteria
opgenomen in het bijzonder bestek 2017-OO-GEB-268.
 Prijs: 50 punten
 Maatschappelijk verantwoord ondernemen/duurzaamheid: 10 punten
 Kwaliteit/design: 20 punten
 Referenties: 10 punten
 Plan van aanpak gefaseerde levering: 10 punten.
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Overheidsopdrachten. Externe coördinatie van het projectvoorstel voor het
Interreg 2 Zeeënprogramma "Smart Cities Innovation Framework
Implementation" - SCIFI. Verwijzing naar gemeenteraad van de
gunningswijze vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking en de voorwaarden van het bestek 2017-OOSTRO-269.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de gunningscriteria opgenomen in het bijzonder bestek 2017-OOSTRO-269 inzake de opdracht “Externe coördinatie van het projectvoorstel voor het Interreg 2
Zeeën-programma ‘Smart Cities Innovation Framework Implementation’ (SCIFI)”:
 1: Prijs: 50 punten
 2: Ervaring projectmanagement van Interregprojecten: 25 punten
 3: Ervaring projectdomeinen: 20 punten
 4: Locatie: 5 punten
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (VOPMVB), aan de
voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2017-OO-STRO-269 inzake
de opdracht “Externe coördinatie van het projectvoorstel voor het Interreg 2 Zeeënprogramma ‘Smart Cities Innovation Framework Implementation’ (SCIFI)”.
Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
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