STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 2 maart 2018

Belastingen en Inningen. Belasting hinderlijke inrichtingen 2017.
Vaststelling en uitvoerbaarverklaring.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
hinderlijke inrichting – aanslagjaar 2017-2 voor een totaal bedrag van € 9.250,00.

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:
 Zandvoortstraat 6
Puntopening T 18080
 Boerenkrijgstraat 16
Puntopening T 18081.
Artikel 2
Het college geeft toelating aan Eandis, Elektriciteitstraat 70 te 2800 Mechelen voor het
uitvoeren van:
 Kleine Heide
MS aanleg E 18074
 Eikestraat
Aanleg nutsleidingen OV E 18075
 Rietstraat – G. Schonenberg
Plaatsen OV langs fietspad spoorlijn E 18076.
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Telenet, Liersestwg 4 2800 Mechelen, voor de uitvoering van
volgende werken:
 Dijle
plaatsen van ondergrondse leiding T 18084
 Battelsestwg
Klantaansluiting T 18082
 Hombeeksestwg
Klantaansluiting T 18083.
Artikel 4
Het college geeft toelating aan PIDPA, Vierselsebaan 5 te 2280 Grobbendonk, voor de
uitvoering van volgende werken:
 Kleine Heide
Aanpassing op het drinkwaternet Pid 18077
 Galgestraat
Aanpassing op het drinkwaternet Pid 18078
 Abeelstraat-Brusselsestwg
Aanpassing op het drinkwaternet Pid 18079.
Publicatie website College van burgemeester en schepenen
2 maart 2018

1

Bestuurlijk Beheer. Commissie cultuur. Vaststelling agendapunten
vergadering 13 maart 2018.

Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de commissie Cultuur,
Toerisme en Kunstonderwijs van dinsdag 13 maart 2018 om 20.00 uur in zaal Panorama:
 1. Goedkeuring verslag vergadering 8 februari 2018.
 2. Fusie van de twee Vlaamse expertisecentra voor cultureel erfgoed, Firmament en
Resonant, en hun huisvesting in Mechelen. (Toelichting door Veerle Wallebroek, coördinator
van Het Firmament)

Bestuurlijk Beheer. Commissie Stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en
openbare werken. Vaststelling agendapunten vergadering 14 maart 2018.

Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de commissie
Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken van woensdag 14 maart om
20.00 uur in zaal Panorama:
 1. Goedkeuring verslag vergadering 1 maart 2018.
 2. Project ‘Water Resilient Cities’. (Toelichting door Isabelle Neyskens, projectcoördinator
Openbaar Domein)

Bevolking. Kieszaken. Kieslocaties – extra stembureau in Muizen.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met het voorstel om de extra kieslocatie te organiseren in de
parochiezaal ’t Kranske, Sint-Albertusstraat te 2812 Muizen (Mechelen) voor de verkiezingen
van 14 oktober 2018.

Sport. Goedkeuring tot medewerking aan het project rookvrije omgeving van
Kom op tegen Kanker.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft goedkeuring aan het project ‘Rookvrije Omgeving’ van Kom op tegen Kanker
en engageert zich om:
 een rookvrij evenement te maken van de 1000 km in mei 2018;
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(gemeentelijke) speelpleinen en sportterreinen rookvrij te maken (van zodra het
stappenplan afgewerkt is in 2018).
Het college beslist dat de communicatie in dit dossier zal gebeuren door de schepenen Walter
Schroons , Greet Geypen en Koen Anciaux.
Artikel 2
Het college neemt er akte van dat men bij het rookvrij maken van de 1000 km van Kom op
tegen Kanker enkel uitgaat van de evenementzone (plein Grote Markt) en niet van de
terrassenzone van de Grote Markt.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de dienst sport en de dienst jeugd om met de betrokken
stadsdiensten een stappenplan uit te werken over het rookvrij maken van speelpleinen en
sportterreinen.

Jeugd. Transit M. Goedkeuring oproep voor gebruik evenementenplein
tijdens zomer 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het gebruik van het evenementenplein aan Transit M goed en wijst erop dat
er een opdeling dient gemaakt te worden tussen commerciële en niet-commerciële activiteiten.
Artikel 2
Het college gaat akkoord met de organisatie door Jeugddienst van een open oproep om een
invulling te geven aan het evenementenplein op Transit M tijdens de zomer 2018 en de
voorgestelde werkwijze.
Een opdeling tussen commerciële en niet-commerciële activiteiten dient nadien te worden
voorgelegd aan het college ter beoordeling.

Jeugd. Transit M. Goedkeuring huurreglement polyvalente ruimte Den
Hangar en verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat principieel akkoord met het ontwerp van huurreglement voor de polyvalente
ruimte in Den Hangar en verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring Huurreglement Den Hangar op het Douaneplein en zijn infrastructuur.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de afdeling Financiën het retributiereglement op te maken en
een opdeling te voorzien tussen commerciële en niet-commerciële activiteiten.

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Mechelen Klimaatneutraal. Zonneklaar.
Stand van zaken.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de stand van zaken van het project Zonneklaar.
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Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de afdeling Gebouwen om het Vlaams Energie Bedrijf opdracht
te geven een raming te maken van de isolatiekost voor de gebouwen in het project
Zonneklaar.
Artikel 3
Het college neemt akte van de financiële simulatie gemaakt door het Vlaams Energie Bedrijf.
Artikel 4
Het college gaat akkoord met de principes vastgelegd in het bestek dat door het Vlaams
Energie Bedrijf wordt verstuurd.
Artikel 5
Het college vaardigt schepen Marina De Bie, burgemeester Bart Somers en de schepenen
Walter Schroons en Koen Anciaux af voor het persmoment en de opening van de eerste
installatie. Dit moment valt vermoedelijk eind juni 2018.
De datum van het persmoment dient bepaald en bevestigd te worden in afspraak met de
kabinetten.
Artikel 6
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Interne
Dienstverlening
en Protocol

Voor
09/07/2018

opdracht
Ondersteuning persmoment
(receptie)

opmerking
In overleg met dienst
Duurzame Ontwikkeling
en Energie

Mondiaal Beleid. M-Fair 2018. Goedkeuring organisatie M-Fair op 7 oktober
2018 in de Onze-Lieve-Vrouwestraat en Lamot.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord om M-Fair te organiseren in de Onze-Lieve-Vrouwestraat op 7
oktober 2017 en in Lamot Erfgoed- en congrescentrum.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Dienst Economie

2018

Inzetten op een synergie
tussen het Warm Welkom
Weekend en M-Fair.

Lamot congres- en
erfgoedcentrum

6-7
oktober
2018

Ter beschikking stellen
twee gratis weekend
congresdagen.

opmerking

Marketing en Communicatie. Goedkeuring organisatie en agenda algemene
bewonersvergadering (ABV) Tervuursesteenweg op 19 april 2018.
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Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de organisatie goed van de algemene bewonersvergadering
Tervuursesteenweg in Lokaal Dienstencentrum Den Abeel op donderdag 19 april 2018, om
20.00 uur, en stelt agenda vast als volgt:
 Verwelkoming en toelichting algemeen beleid van de stad door burgemeester Bart Somers.
 Samen Mechelen maken: Mechelenmakers en het buurtopbouwwerk
door schepen K. Den Roover.
 Toelages voor klimaatvriendelijke initiatieven en Noord-Zuid projecten + renovatiemobiel
door schepen Marina De Bie.
 Project burenbemiddeling door schepen S. Deleus.
 Voorstelling en acties wijkraad Tervuursesteenweg door wijkraad.
 Vragenronde.
Artikel 2
Het college besluit de aangeduide sprekers af te vaardigen voor de algemene
bewonersvergadering Tervuursesteenweg.
De schepenen Walter Schroons en Koen Anciaux zullen eveneens aanwezig zijn.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
Dienst
Transport en
evenementen

datum
19/04/2018

opdracht



20/04/2018



Klaarzetten zaal: stoelen in
rijen zetten + 2 tafels met
stoelen vooraan voor sprekers.
Beamer, laptop,
geluidsinstallatie leveren.
Ophalen en terugbrengen
drank, beamer, laptop,
geluidsinstallatie,…

opmerking
Afspraken hierover
worden gemaakt
met de
projectmedewerker
Participatie

Wijk- en Dorpszaken. Toestemming organiseren wandelzoektocht voor
buurtbewoners Kruisbaan-Berkenhof en Vennekant, gekoppeld aan
buurtfeest op Berkenhof.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft toestemming tot het organiseren van de wandelzoektocht in de buurt van
Kruisbaan-Berkenhof-Vennekant voor alle buurtbewoners gekoppeld aan het buurfeest op het
speelplein Berkenhof.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan afdeling Sociaal beleid – Buurtopbouwwerk Mechelen-zuid – om
in een latere fase een concreet programma voor te leggen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Burenbarbecue Vijverstraat 2 juni
2018.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Vijverstraat de toelating wordt verleend om een burenbarbecue te organiseren op 2 juni
2018 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.
 Algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005.
 Conform het goedgekeurde kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 mag de maximale
geluidsnorm niet meer dan 85 dB(A) bedragen.
 Algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005.
 Een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden.
 Er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP).
 Algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014.
 De organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen.
 Het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden.
 De bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.
Artikel 2
Het college geeft toelating tot het plaatsen van vuurkorven, mits aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
 De bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd.
 Een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten.
 Nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen aanwezig te zijn. In de nabijheid moet
steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen
niet onbeheerd worden gelaten.
 Algemene voorschriften met betrekking tot het opstellen van een barbecue, kooktoestellen
en frituren op de openbare weg of openbaar domein vastgesteld door het college in
vergadering van 2 februari 2005.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

2/6/2018
van 16u

Verkeersvrij maken
van Vijverstraat
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Er wordt een administratiekost
van 25 euro aangerekend
6

tot 24u

(verkeersmateriaal + vervoer is
gratis voor straatfeesten).

Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van de burenbbq in de Vijverstraat die doorgaat op 2 juni 2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de burenbbq in de Vijverstraat die doorgaat op 2 juni 2018 in
Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 2 juni 2018, behoudens
andersluidende.
Artikel 2: Vijverstraat
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 2 juni 2018, tussen
16u00 en 24u00. 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.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Straatfeest Landbouwstraat 30 juni
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Landbouwstraat de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op zaterdag
30 juni 2018 van 15u tot 23u, 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.
 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.
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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 (zoals aangeduid op het
inplantingsplan), mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
 De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn.
 Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
 Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen aanwezig te
zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken te voorzien. In de nabijheid moet steeds
iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet
onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Team Verkeerssignalisatie

30 juni
2018 van
13u tot
23u

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van
Boomgaardstraat
(hoek van
Landbouwstraat tot
hoek
Moestuinstraat)



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

Uitvoeringsdiensten

30/6/2018

Ter beschikking
stellen van de
gevraagde
materialen:
- 12 tafels
2m10
- 100 stoelen

Te betalen door de aanvrager
:114,25 EUR

Wijkonderhoudsteam

30/6/2018

Ter beschikking
stellen van 4
vuilnisbakken

Toerisme en UiT. Toerisme Mechelen. Uitbetalen toelagen 2018 aan
Toerisme Provincie Antwerpen, VZW Kunststeden vzw en VVV Mechelen vzw.

Publicatie website College van burgemeester en schepenen
2 maart 2018

8

Besluit:
Artikel 1
Het college beslist de toelage 2018 voor Toerisme Provincie Antwerpen uit te betalen.
Artikel 2
Het college beslist de toelage 2018 voor VZW Kunststeden Vlaanderen uit te betalen.
Artikel 3
Het college beslist de toelage 2018 voor VVV Mechelen vzw uit te betalen.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Nr. raming
2018140860

Budgetsleutel
2018/6490111/70/0520/01

2018150162

2018/6490112/70/0520/01

2018140858

2018/6490111/70/0520/01

2018142010
2018141981
2018172006
2018172007

2018/6490172/70/0520/01
2018/6490172/70/0520/01
2018/6490172/70/0520/01
2018/6490172/70/0520/01

Begunstigde
Toerisme Provincie
Antwerpen
VZW Kunststeden
Vlaanderen
VZW Kunststeden
Vlaanderen
VVV Mechelen vzw
VVV Mechelen vzw
VVV Mechelen vzw
VVV Mechelen vzw

Bedrag
16.000 euro
25.000 euro
20.000 euro
128.865 euro
13.000 euro
36.000 euro
30.000 euro

Bestuursondersteuning. Informatieveiligheidsbeleid: goedkeuren
aanpassingen in het kader van nieuwe Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de nieuwe beleidsnota met betrekking tot informatieveiligheid en
gegevensbescherming goed en legt zo het normenkader, samen met de rollen &
verantwoordelijkheden, vast.
Artikel 2
Het college stelt de informatieveiligheidsconsulente, Hilde Nys, aan als Functionaris voor de
Gegevensbescherming of Data Protection Officer (DPO), zoals gedefinieerd in de Europese
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of General Data Protection Regulation
GDPR).
Artikel 3
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring aanpassingen aan het informatieveiligheidsbeleid stad en Sociaal Huis
Mechelen in het kader van de nieuwe Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
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Overheidsopdrachten. Herstelling tuinmuur Karmelietentuin. Goedkeuring
gunningswijze "Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking" en bestek 2018-OO-GEB-330.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt voor de opdracht “Herstelling tuinmuur Karmelietentuin” de wijze van gunnen
vast volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, aan de
voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2018-OO-GEB-330.

Overheidsopdrachten. Opleidingen basiskwalificatie vakbekwaamheid (code
95) voor 40 chauffeurs met rijbewijs C/CE of D/DE. Gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht inzake de opdracht “Opleidingen basiskwalificatie vakbekwaamheid (code 95)
voor 40 chauffeurs met rijbewijs C/CE of D/DE” goedkeuring aan het verslag van nazicht van
de offertes van 22 februari 2018, opgesteld door 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 “Opleidingen basiskwalificatie vakbekwaamheid (code 95) voor
40 chauffeurs met rijbewijs C/CE of D/DE” aan de economisch meest voordelige bieder (op
basis van de prijs), zijnde VAB Opleidingscntrum C & D, Oostjachtpark 13 te 9100 Sint Niklaas,
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 20.900,00 excl. btw of € 25.289,00 incl. btw.

Wonen. 'IGS Versterkt Wonen in Mechelen en Lier'. Afvaardiging stuurgroep.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de samenstelling van de stuurgroep voor het IGS goed en draagt de
schepenen Greet Geypen en Walter Schroons en gemeenteraadslid Melikan Kucam voor als
leden van de stuurgroep voor het IGS ‘Versterkt wonen in Mechelen en Lier’.
Artikel 2
Het college neemt kennis van het overgemaakte subsidiebedrag dat aangewend moet worden
volgens de decretale verplichtingen en dit a rato van 144.000 EURO voor het werkingsjaar
2018.

IGEMO. Minder hinder maatregelen ter hoogte van Jubellaan voor werken
van Infrabel.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de signalisatieplannen en het verslag van het Wekelijks Overleg
Minder Hinder (WOM) in het kader van het stationsproject.
Artikel 2
Het college keurt principieel de signalisatievergunning voor de werken van Infrabel, ter hoogte
van de Jubellaan goed op voorwaarde dat de maatregelen welke opgesomd zijn in het verslag
van de WOM worden nageleefd.
Deze maatregelen zijn :
 Instellen van sperperiode.
 Nodige signalisatie op de werf dat er rechts uitgereden moet worden.
 Het uitzwarten van de witte schuine arcering die tijdens de werken dienst doet als
afslagstrook voor de werf.
 Het doortrekken van de streeplijn in de verlengde rijstroken.
 Volle lijn dwars op de afslagstrook om te verhinderen dat voertuigen niet achter de
vrachtwagen gaan staan om naar de Colomalaan te rijden.
 Bord plaatsen voor de werfin- en uitrit en voor de afslagstrook
 Buiten de sperperiode enkel begeleid binnen- en buitenrijden.
Artikel 3
Het college beslist om een vergunning te verlenen tot 31 mei 2018.

P&P - Mobiliteit. Fietsstraten. Beslissing inzake G. de Stassartstraat.
Opdracht tot evalueren beslissing.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de verschillende opties voor het aanpassen van de Goswin de
Stassartstraat als fietsstraat.
Artikel 2
Het college besluit om in de G. de Stassartstraat het uitrijden van wagens op één rijstrook te
bestendigen door fietslogo’s aan te brengen in thermoplast (optie 2), als proefproject, ter
verhoging van de fietsveiligheid.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de dienst Mobiliteit om een evaluatie te voorzien van deze
ingreep.

Beheer Openbaar Domein. Kennisname stand van zaken aanpak
wateroverlast.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de stand van zaken van de reeds genomen acties in het kader
van het terugdringen van de wateroverlast.
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