STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 3 februari 2017

Toezicht Financiën. Kerkfabriek Emmaüs. Aktename notulen kerkraad 9
december 2016.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkraad van de kerkfabriek Emmaüs van 9
december 2016.

Toezicht Financiën. Kerkfabriek Lieve-Vrouweparochie. Aktename notulen
kerkraad 19 december 2016.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkraad van de kerkfabriek Lieve-Vrouw van
19 december 2016.

Toezicht Financiën. OCMW-vereniging Audio. Aktename overzichtslijst van
de beslissingen genomen op de raad van beheer van 2 december 2016.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de overzichtslijst met een beknopte omschrijving van de
beslissingen genomen in de raad van beheer van 2 december 2016.

Monumentenzorg. Geknotte zwarte populier in de Dijlevallei. Definitieve
bescherming als monument.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de ondertekening door Vlaams minister-president Geert Bourgeois,
bevoegd voor het onroerend erfgoed, van het ministerieel besluit van 22 december 2016
betreffende de bescherming als monument van zwarte geknotte populier in de Dijlevallei,
Rijmenamsesteenweg z. nr. te Muizen.

Administratie Stedelijke Infrastructuur. Openbaar domein. Plaatsen van
nutsleidingen - goedkeuring.
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Besluit:
Artikel 1
Het college geeft toelating aan Telenet, Vaartdijk 59 te 3018 Wijgmaal, voor de uitvoering van
volgende werken:
 Bakelaarstraat:
Gevelnet: 1. Kabelopvoer – 1. Plaatsen/vervangen van kabelopvoer op gevel
– T ICS 17024
Artikel 2
Het college geeft toelating aan Telenet N.V Netaanleg, Antoon Catriestraat 18 te 9031 Drongen
voor de uitvoering van volgende werken:
 Ter Hertstraat:
Vervangen van het ondergrondse kabelnet ten gevolge van defect – T 17022
 Kapelseweg:
Ondergronds brengen van de kabelnetten – T 17023
 Leuvensesteenweg-Brabantstraat:
Vervangen van het ondergrondse kabelnet ten gevolge van defect – T 17028
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Pidpa, Vierselsebaan 5 te 2280 Grobbendonk, voor de
uitvoering van volgende werken:
 Zemstseweg:
Uitbreiding op het drinkwaternet – P 17025
Artikel 4
Het college geeft toelating aan Telenet NV Netaanleg t.a.v. Kurt Moens, Liersesteenweg 4 te
2800 Mechelen, voor de uitvoering van volgende werken:
 Aspergeveld:
Kleine nutswerken – coax aansluiting TV distributie – T 17026
 Leuvensesteenweg:
Kleine nutswerken – coax aansluiting TV distributie – T 17029
Artikel 5
Het college geeft toelating aan Proximus Local Planning en Engineering, Lange Nieuwstraat 106
te 2000 Antwerpen, voor de uitvoering van volgende werken:
 Oude Baan:
Telecomwerken – P 17030
Artikel 6
Het college geeft toelating aan Eandis, Elektriciteitstraat 70 te 2800 Mechelen, voor de
uitvoering van volgende werken:
 Eggestraat:
Sanering MS 200lm – E 17027

Politie - TGPZ. Camerabewaking. Plaatsing en gebruiksmodaliteiten van
bijkomende camera's op het grondgebied van de stad Mechelen.
Verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Verlenen positief advies inzake de plaatsing en het gebruik van de bijkomende camera’s op
het grondgebied van de stad Mechelen.
Camera
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Naam

Locatie
2

Nummer/ Project
C110-1

VOOCHTSTRAAT INGANG GERECHT

C110-2

VOOCHTSTRAAT RICHTING WEST

C110-3

VOOCHTSTRAAT RICHTING WEST

C035

MERODE PARKING -1

Camera
Nummer
ANPR55
ANPR56

Naam

Traject (T)

KONINGIN ASTRIDLAAN –
BRUSSELPOORT

T

KONINGIN ASTRIDLAAN –
ADEGEMSTRAAT

T

Zicht op de ingangsdeur van het
gerechtsgebouw
Zicht op de Voochstraat richting
west met ingang parking
gerechtshof
Zicht op de Voochstraat richting
oost met gevel gerechtsgebouw
Zicht op Stompaertshoek met
ingang garage politiegebouw en
nachtloket
Locatie
Middenberm Koningin
Astridlaan te hoogte van
Brusselpoort
Middenberm Koningin
Astridlaan tussen Mgr. Van
Nuffelstraat en Adegemstraat

Bestuurlijk Beheer. Kennisname overzichtslijst van de politieke organen van
de stad en Sociaal Huis, van de extern verzelfstandigde agentschappen
van de stad, van de verenigingen, stichtingen en vennootschappen
waaraan de stad deelneemt en van alle intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden waarvan de stad deel uitmaakt. Verwijzing
naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Kennisname van de overzichtslijst per 1 januari 2017, van de politieke organen, van de
extern verzelfstandigde agentschappen van de stad met vermelding van hun statuten en
hun overeenkomsten met de stad, van de verenigingen, stichtingen en vennootschappen
waaraan de stad deelneemt en van alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
waarvan de stad deel uitmaakt.

Bestuurlijk Beheer. Vzw Brouwgebouw Lamot. Aanduiding nieuw lid
algemene vergadering. Verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanduiding van mevrouw Tine Van den Brande, gemeenteraadslid, als lid van de algemene
vergadering van Brouwgebouw Lamot vzw, ter vervanging van de heer Johan De
Vleeshouwer.

Bestuurlijk Beheer. Vzw 't Atelier. Vervanging afgevaardigde in de algemene
vergadering. Verwijzing naar de gemeenteraad.
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Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanduiding van de heer Bert Delanoeije, gemeenteraadslid, als lid van de algemene
vergadering van vzw ‘t Atelier, ter vervanging van de heer Johan De Vleeshouwer.

Bestuurlijk Beheer. PWA Mechelen vzw. Vervanging afgevaardigde in
algemene vergadering en raad van bestuur van vzw Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap (PWA) Mechelen. Verwijzing naar de
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanduiding van de heer Bert Delanoeije, gemeenteraadslid, als lid van de algemene
vergadering en voordracht als kandidaat-bestuurder van de vzw Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap (PWA) Mechelen, ter vervanging van de heer Johan De
Vleeshouwer.

Belastingen en Inningen. Praktische uitwerking Singlebon en invoering
toelagereglement betreffende alleenwonenden en éénoudergezinnen
met kinderen. Verwijzing van het toelagereglement naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Invoering toelagereglement betreffende alleenwonenden en éénoudergezinnen met
kinderen, met ingang van 1 januari 2017 en voor een termijn eindigend op 31 december
2019.

Toezicht Financiën. AGB SAM. Betaalbaarstelling prijssubsidie 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit om de prijssubsidie aan het AGB Sport Actief Mechelen (SAM) betaalbaar te
stellen.
Artikel 2
Het college geeft de opdracht aan de financieel beheerder om de prijssubsidie van
4.374.158,00 euro te betalen aan het AGB Sport Actief Mechelen (SAM).

Toezicht Financiën. AGB MAC. Betaalbaarstelling prijssubsidie 2017.
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Besluit:
Artikel 1
Het college besluit om de prijssubsidie aan het AGB Mechelen Actief in Cultuur (MAC)
betaalbaar te stellen.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder om telkens, op basis van een factuur
waaruit het effectief aantal bezoekers blijkt van het AGB Mechelen Actief in Cultuur (MAC), de
prijssubsidie te betalen.

Monumentenzorg. Open Monumentendag 10 september 2017. Beslissing
deelname Open Monumentendag.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist dat Mechelen deelneemt aan de 29ste editie van de Open Monumentendag
op zondag 10 september 2017.

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Energiepunt Mechelen. Vervanging
bestuurslid Sp.a-fractie in raad van bestuur. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanduiding 1 lid van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Energiepunt
Mechelen, in vervanging van 1 van de in gemeenteraad van 29 januari 2013 aangeduide
afgevaardigden van de Sp.a-fractie.

Mondiaal Beleid. Principiële goedkeuring organisatie campagne Mechelen
Mondiaal Duurzaamheid 2017 en geven van opdrachten.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht principieel goedkeuring aan de organisatie van ‘Mechelen Mondiaal
Duurzaamheid’ editie 2017.
Artikel 2
Het college neemt akte van de geplande activiteiten in het kader van Mechelen Mondiaal
Duurzaamheid in 2017, door eigen stadsdiensten of externen.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Marketing en Communicatie
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datum

opdracht

opmerking

-Expertise en knowhow ter
beschikking stellen om de
campagne en de verschillende
activiteiten in 2017 bekend te
5

maken bij de Mechelaar,
gebruik makend van een
uitgebreide mediamix.
-In samenspraak met de
consulent Mondiaal Beleid per
actie een gepaste
communicatieactie uitwerken.
Stadsdiensten:
Mechelen Kinderstad
Jeugddienst
mmMechelen Feest
Onderwijsondersteuning
Cultuurcentrum
Wijk- en dorpszaken

-In de mate van het mogelijke
op zoek gaan naar raakpunten
met de campagne Mechelen
Mondiaal Duurzaamheid en
het thema zichtbaar maken in
Mechelen tijdens activiteiten
voor het Mechels publiek in
2017.

De consulent
Mondiaal Beleid is
steeds bereid om
mee na te denken
over de mogelijke
inhoudelijke
invulling.

Marketing en Communicatie
Economie
H30
Ruimtelijke Planning en
mobiliteit
Bibliotheek

-De vraag stellen aan erkende
adviesraden om de
medewerking aan een ‘Raden
Generaal’ rond het thema
duurzaamheid in 2017 op de
agenda te plaatsen.

Musea
Sociale Tewerkstelling
Conservatorium
ABK
Erfgoed
Welzijn
Consulent Mondiaal Beleid

De verschillende activiteiten in
kader van Mechelen Mondiaal
Duurzaamheid bundelen en de
organiserende stadsdiensten
ondersteuning bieden.

Sociale Tewerkstelling. Unizo Coachingtraject 'Personeelsbeleid in uw KMO':
aktename organisatie, gratis terbeschikkingstelling vergaderzalen
Ondernemershuis en financiering kostprijs deelname voor Mechelse
ondernemers.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de organisatie door Unizo van een coachingtraject
‘Personeelsbeleid in uw KMO’ voor een meer divers personeelsbeleid.
Artikel 2
Het college stelt de vergaderzalen in het Ondernemershuis gratis ter beschikking.
Artikel 3
Het college beslist om de kostprijs te financieren van de deelname aan dit coachingtraject door
Mechelse ondernemers voor een maximum bedrag van 2300 euro.
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Wijk- en Dorpszaken. Gebied Rand - Dorp Heffen: aktename verslag
Algemene Bewonersvergadering (ABV) van 24 november 2016.
Beslissing tot oprichting werkgroep problematiek N16.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van de algemene bewonersvergadering dorp Heffen
van 24 november 2016.
Het college dringt erop aan om eerder gemaakte afspraken m.b.t. het tijdig agenderen van de
verslagen van de Algemene Bewonersvergaderingen na te leven.
Artikel 3
Het college geeft de opdracht aan alle diensten die n.a.v. de algemene bewonersvergadering
een opdracht uit te voeren hebben, om de dorpshuisverantwoordelijke van Heffen op de
hoogte te houden van de ontwikkelingen om vragen van bewoners naar aanleiding van de
bewonersvergadering te kunnen beantwoorden.
Artikel 4
Het college neemt akte van volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie aan de
hand van de vragen gesteld tijdens de algemene bewonersvergadering.
Problematiek N16

Verzamelen van gegevens om te gebruiken in de werkgroep
verkeersveiligheid. (zie ook artikel 5)

Artikel 5
Het college geeft opdracht aan de dienst projecten & planning / mobiliteit tot oprichting van
een werkgroep inzake de problematiek N16. De burgemeester zal hieraan deelnemen.

Wijk- en Dorpszaken. Gebied Rand - Dorp Leest: aktename verslag Algemene
Bewonersvergadering (ABV) van 9 december 2016.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van de algemene bewonersvergadering dorp Leest van
9 december 2016.
Het college dringt erop aan om eerder gemaakte afspraken m.b.t. het tijdig agenderen van de
verslagen van de Algemene Bewonersvergaderingen na te leven.
Artikel 2
Het college geeft extra opdracht aan de Uitvoeringsdiensten om, in samenspraak met de
sportdienst, contact te nemen met OKRA (Martin Alejandr - Fazantenstraat 31 Leest) en te
bespreken wat de noden zijn inzake de inrichting van het petanqueplein in het dorp van Leest.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Schoolfeest basisschool De Vlieger
20 mei 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
basisschool De Vlieger voor de organisatie van schoolfeest op 20 mei 2017 van 11u30 tot 18u,
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 van Fabiolalaan, Sint-Amandus-, Kazerne- en
Hooiendonkstraat worden door de organisatoren ten laatste 14 dagen voor het evenement,
schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de mogelijke hinder. In deze
communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.

Artikel 2
Het college geeft toelating tot het plaatsen van een barbecue, mits aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
 De bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd.
 Een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten.
 Nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen aanwezig te zijn. In de nabijheid moet
steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen
niet onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Verkeerssignalisatie

20 mei
2017 van
9u tot 21u

opdracht
Parkeer- en verkeersvrij
maken van SintAmandusstraat (kerk tot aan
Fabiolalaan

opmerking
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 schoolfeest vzw de Ranken Vrije Basisschool De Vlieger van Heffen, dat
doorgaat op zaterdag 20 mei 2017, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het schoolfeest van vzw de Ranken Vrije Basisschool De Vlieger
van Heffen, dat doorgaat op zaterdag 20 mei 2017 in Heffen, zijn hierna vermelde bepalingen
van toepassing op 20 mei 2017 van 09u00 tot 21u00, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Sint-Amandusstraat
- Het parkeren is verboden tussen de Fabiolalaan en de Kazernestraat op 20 mei 2017 van
09u00 tot 21u00 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 op 20 mei 2017 van 09u00
tot 21u00. 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.
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Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Désiré Boucherystraat - Hallestraat en Zakstraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Désiré Boucherystraat,
Zakstraat en Hallestraat 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: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 15.00 u
 niet op zondagen, feestdagen en 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
19.00 u;
 woensdag tussen 07.45 en 08.45 u, tussen 11.45 en 12.45 u en tussen 15.30 en 19.00 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.
Geplande transporten:
Minimum 10 werkdagen op voorhand dienen uitzonderlijke werftransporten gemeld te worden
aan de politie van de stad Mechelen.
Artikel 3
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 4
Het college besluit de werf, in de periode van 13/02/2017 tot 24/02/2017 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 Désiré Boucherystraat, Zakstraat en Hallestraat 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.
 voor de toegang tot het autoluwe gebied alle werfvoertuigen van hemzelf en eventuele
onderaannemers doorgeeft aan INDIGO met het oog op vermelding op de whitelist. Indien
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er in het autoluwe gebied ook moet geparkeerd worden buiten de werfzone moet voor die
voertuigen afzonderlijk nog een doorgangsbewijs aangevraagd worden bij het team
signalisatie. Het doorgangsbewijs dient duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het
voertuig gelegd te worden om politiecontrole mogelijk te maken.
Artikel 5
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 6
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Overheidsopdrachten. Openbaar Domein. Periodiek onderhoud openbaar
domein voor sociale economieprojecten. Verlenging contract Manus
met 1 jaar, mits opmerkingen.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist de overeenkomst “Periodiek onderhoud openbaar domein Mechelen (voor
Sociale Economieprojecten)”, met Manus Mechelen VZW, Douaneplein 10 te 2800 Mechelen, te
verlengen met 1 jaar mits rekening te houden met volgende opmerkingen:
 de gepresteerde werken in Kruidtuin, Karmelietentuin en Tivoli dienen gerapporteerd te
worden;
 er dient in het algemeen efficiënter gewerkt te worden.
De verlengde overeenkomst start op 1 maart 2017 en loopt tot 28 februari 2018.
Artikel 2
Het college beslist tot een meerwerk, bestaande uit het onderhoud van straatmeubilair,
verkeersborden en speeltoestellen.
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