STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 4 augustus 2017

Administratie Stedelijke Infrastructuur. 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:
 Plankendaalstraat:
Graafwerken (beperkte montage): 1. Kabel – 1. (Punt)-herstelling (kabelvervanging<2m) –
2. Niet-monoliete bestrating T-ICS 17360
 Hoge weg:
Graafwerken (beperkte montage): 1. Kabel – 1. (Punt)-herstelling (kabelvervanging<2m) –
1. Volle grond T-ICS 17359
 Hombekerkouter:
Graafwerken (beperkte montage): 1. Kabel – 1. (Punt)-herstelling (kabelvervanging<2m) –
2. Niet-monoliete bestrating – T ICS 17366
 Vrijgeweidestraat:
Graafwerken (beperkte montage): 1. Kabel – 1. (Punt)-herstelling (kabelvervanging<2m) –
2. Niet-monoliete bestrating – T ICS 17365
 AB-straatje:
Graafwerken (beperkte montage): 1. Kabel – 1. (Punt)-herstelling (kabelvervanging<2m) –
2. Niet-monoliete bestrating – T ICS 17373
 Oude Leestsebaan:
Graaf-en/of montagewerken:1. Paddestoel – 2. Verplaatsen (<4m) van bestaande
paddenstoel (inclusief alle netwerkelementen + montage) – 2. Niet-monoliete bestrating –
T ICS 17358
Artikel 2
Het college geeft toelating aan Pidpa, Vierselsebaan 5 te 2280 Grobbendonk, voor de
uitvoering van volgende werken:
 Zemstseweg-Houtestraat:
Aanpassingen op het drinkwaternet – P 17361
 Hanswijkstraat:
Aanpassingen op het drinkwaternet – P 17363
 Antwerpsesteenweg:
Aanpassingen op het drinkwaternet – P 17364
 Beukstraat:
Aanpassingen aan het drinkwaternet – P 17362
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Proximus Local Planning en Engineering, Lange Nieuwstraat 106
te 2000 Antwerpen, voor de uitvoering van volgende werken:
 Leemputstraat-Muizenvaart:
Telecomwerken – P 17372
Artikel 4
Het college geeft toelating aan Eandis, Elektriciteitsstraat 70 te 2800 Mechelen, voor de
uitvoering van volgende werken:
 Schuttershofstraat-Lange Nieuwstraat:
SANEREN LS NAV WERKEN PIDPA – E 17368
 Ravenbergstraat:
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SANEREN LS + LD NAV WERKEN PIDPA – E 17369
Van Hoeystraat:
Trekput plaatsen over bestaande WB voor aansluiting nieuwe camera voor autoluwe
binnenstad – E 17367
Lange Heergracht:
LS: KABEL EAXEVB 0,6/1KV 4G150 MAS/SECT = 40m – E 17370
Vaartdijk:
LS: KABEL EAXEVB 0,6/1KV 4G150 MAS/SECT = 30m – E 17371.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Goedkeuring nutswerken
Hombeeksesteenweg.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de wegenwerken die zich situeren in de Hombeeksesteenweg,
tussen Pareipoelstraat en Aldi (ertegenover).
De werken omvatten: kabel- en sleufwerken.
De werken worden uitgevoerd in opdracht van: Pidpa
De hoofdaannemer is de firma G-K-W
Werfleider is Kasim Goçen.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
1- 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 geplande evenementen
2- Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit om
het verkeer aan de werfzone te regelen met een beurtelingse voorrangsregeling B19-B21
(zonder tijdelijke verkeerslichten).
Op piekmomenten kan er een verlengde doorstroomtijd zijn.
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 21 augustus 2017 tot 25 augustus 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 Hombeeksesteenweg ter hoogte van de werfzone ten laatste 10 en ten
vroegste 15 kalenderdagen voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de
werken. Het ontwerp bewonersbrief dient voorgelegd aan de communicatiecel
wegenwerken.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt aan dienst infrastructuur.
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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

Nazien bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Goedkeuring werken viaduct
Blarenberglaan.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de wegenwerken die zich situeren in de Blarenberglaan, meer
bepaald de viaduct over de E19
De werken omvatten: renovatiewerken.
De werken worden uitgevoerd in opdracht van: AWV en stadsbestuur Mechelen
De hoofdaannemer is de firma Aswebo, Booiebos 4 te Drongen
Projectleider bij AWV is Ben Schelfhaut
Werfleider bij Aswebo is Geert Pieters.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
1- 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 geplande evenementen



2- 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.

3- Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit:
De bestekvoorwaarde van AWV inzake fasering der werken te volgen: de werken omvatten een
fase met volledige afsluiting van de rijbaan, tussen rotonde en Schaliënhoevedreef.
Artikel 4
Het college gaat inhoudelijk akkoord met het signalisatieplan, doch geeft opdracht de
aannemer te verzoeken om de omleidingsborden nog aan te passen volgens de nieuwe
bewegwijzering die recent van toepassing is in het industrieterrein Mechelen-Noord.
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Het aangepast signalisatieplan dient opgeladen te worden in cobra-systeem, als bijlage bij dit
besluit.
Artikel 5
Het college besluit de werf, in de periode van 4 september 2017 tot 31 december 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 en bedrijven van Industriezone Mechelen-Noord dienen voor aanvang van de
werken ingelicht te worden door AWV i.v.m. deze werken, alsook dat er twee weken voor
aanvang van de werken informatieborden geplaatst worden ter hoogte van de viaduct om de
werken aan te kondigen.
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

Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - verkeer interventie educatie. Kennisname 'Veilig Schoolbegin 2017'
+ beslissing inzake locaties spandoeken.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de actie “Veilig schoolbegin”, georganiseerd door de politie
tijdens de maand september 2017.
Artikel 2
Het college besluit toelating te verlenen aan de actie “Veilig schoolbegin” en negen spandoeken
te laten aanbrengen op volgende plaatsen:
1. Gewestweg Nr. N1 (Brusselsesteenweg), op de middenberm ter hoogte van Kruisbaan en
Stenenmolenstraat, met front naar Zemst gericht.
2. Gewestweg Nr. N1 (Antwerpsesteenweg), op de grasberm (zijde firma Pauwels), tegenover
ingang Tivolipark, met front naar Walem gericht.
3. Gewestweg Nr. N16 (autoweg), ter hoogte restaurant Mc Donalds, op de grasberm met
front naar Battel gericht.
4. Gewestweg Nr. N26 (Leuvensesteenweg) langs de onpare zijde, ter hoogte spoorwegbrug
aan dierenpark, met front naar Leuven gericht.
5. Gewestweg Nr. N227 (Jubellaan), ter hoogte van Colomalaan, op de grasberm zijde
voetbalstadion, met front naar Hofstade gericht.
6. Gewestweg Mechelen - Lier (N16a), Battelsesteenweg, op de grasberm vóór de
overbrugging van Battelsesteenweg door autosnelweg, met front naar Willebroek gericht.
7. Gewestweg Mechelen - Lier (N14), Liersesteenweg, op de grasberm tegenover
Kadodderstraat met front naar Duffel gericht.
8. Hombeeksesteenweg, kant Procter en Gamble, op de grasberm ter hoogte van de
verkeerslichten met Uilmolenweg, met front naar Hombeek gericht.
9. Grote Nieuwedijkstraat, op grasberm, tegenover kerk “De Goede Herder”, met front naar
St. Katelijne-Waver gericht.
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Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST
Openbare Werken
Uitvoeringsdiensten
Openbare Werken
Uitvoeringsdiensten

OPDRACHT
Aanbrengen
spandoeken
Verwijderen
spandoeken

DATUM UITVOERING
Tijdens laatste week
van augustus 2017
Eerste week van
oktober 2017

OPMERKINGEN

Artikel 4
Het college neemt kennis van de opdracht van de Burgemeester aan politie om de vereiste
manschappen te voorzien en keurt de opstelplaatsen goed van zowel de
gemeenschapswachten en de politie.

Overheidsopdrachten. Drukken van de Nieuwe Maan edities 63-80 - gunning
bestek 2017-OO-MARCOM-214.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van nazicht van de offertes van 25 juli 2017, opgesteld
door Afdeling Marketing & Communicatie.
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 “Drukken van Nieuwe Maan edities 63-80” op basis van het
verslag van nazicht aan de laagste bieder, zijnde Drukkerij Artoos nv, Oudestraat 19 te 1910
Kampenhout.

Onderwijsondersteuning. Project School in Zicht. Aktename eindverslag
werkjaar 2016-2017 + toewijzing opdracht schooljaar 2017-2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het eindverslag van het project “School in Zicht” (werkjaar 20162017), mits in het verslag en de communicatie ook vermeld wordt dat de omgekeerde
beweging waarbij leerlingen van kansarme ouders welkom zijn in scholen met een overgrote
meerderheid van leerlingen van kansrijke gezinnen, ook een aandachtspunt is.
Artikel 2
Het college neemt er kennis van dat schepen Hendrickx een positieve communicatie zal
organiseren over dit project.
Artikel 3
Het college wijst de opdracht “School in Zicht” (cf. projectvoorstel School in Zicht 2017-2018,
inclusief het communicatieplan) toe aan vzw School in Zicht voor uitvoering tijdens het
schooljaar 2017-2018.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Publicatie website college van burgemeester en schepenen
4 augustus 2017

opmerking

5

Financiën

Doorverwijzen van budget van
6.279,95 euro naar de
budgetbespreking van 2018

Extra budget is nodig in
functie van uitvoering van
het communicatieplan

Overheidsopdrachten. Aanstellen van een landmeter-expert voor het
opstellen van schattingsverslagen, opmaken van opmetingsplannen en
plaatsbeschrijvingen - bestek 2017-OO-VB-250.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt voor de opdracht “Aanstellen van een landmeter-expert voor het opstellen van
schattingsverslagen, opmaken van opmetingsplannen en plaatsbeschrijvingen” de wijze van
gunnen vast volgens de procedure van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2017-OOVB-250.
Artikel 2
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
 Topo bvba, F. de Merodestraat 111 te 2800 Mechelen;
 Hans Somers, Hombeeksesteenweg 255 te 2800 Mechelen;
 Landex - Jan Bryssinck (landmeter/schatter), Begijnenstraat 43/A/202 te 2800 Mechelen;
 Jean-Philippe Bruggeman, Kapelleblokstraat 29-1 te 2800 Mechelen;
 Van Campenhout Bram, Schijfstraat 102 te 2800 Mechelen;
 Jelle Broothaerts (landmeter/schatter), Pennemeesterstraat 41 te 2800 Mechelen;
 Ibens Landmeters bvba, Mechelsesteenweg 315 f te 2550 Kontich;
 Wim De Rooster (landmeter/schatter), Bakelaarstraat 1A1 bus 2 te 2800 Mechelen;
 Marynen Liva, Zoetewei 98 te 2580 Putte;
 Peter Geerts (landmeter/schatter), Oude Baan 99 te 2820 Bonheiden.
Artikel 3
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 8 september 2017 om 10.00 uur.
Artikel 4
Het bestuur geeft goedkeuring voor de gunningscriteria opgenomen in het bijzonder bestek
2017-OO-VB-250.
- 1: Prijs: 60 punten
- 2: De termijn voor uitvoering opgegeven door de inschrijver in zijn offerte: 40 punten.

Overheidsopdrachten. Opmaak van een ontwerp voor de aanleg van het
binnengebied op de Cortenbach-site en het Cortenbachstraatje.
Vaststelling wijze van gunnen volgens de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aan de
voorwaarden en bepalingen vervat in het bijzonder bestek 2017-OOPP-250.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt voor de opdracht “Opmaak van een ontwerp voor de aanleg van het
binnengebied op de Cortenbach-site en het Cortenbachstraatje” de wijze van gunnen vast
volgens de procedure van de VOPMVB, aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder
bestek met nr. 2017-OO-PP-252.
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Artikel 2
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 3
Het college geeft goedkeuring voor de gunningscriteria opgenomen in het bijzonder bestek
2017-OO-PP-252.
- 1: Concept: 40 punten
- 2: Plan van aanpak: 20 punten
- 3: referenties: 40 punten

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Straatfeest Vlierstraat 2 september
2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Vlierstraat toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op 2 september 2017
van 16u 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.
 Om te flyeren dient een vergunning aangevraagd te worden bij de dienst economie via
http://webformulieren.mechelen.be/voeren-van-publiciteitsacties-en-propagandaaanvragen.
 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 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.
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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

2/9/2017
van 15u
tot 23u

Parkeer en
verkeersvrij maken
van Vlierstraat

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 ‘Vlierstraat BBQ’ dat doorgaat op 2 september 2017, vast als
volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het straatfeest ‘Vlierstraat BBQ’ dat doorgaat op 2 september
2017, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 2 september 2017,
behoudens andersluidende.
Artikel 2: VLIERSTRAAT
-Het parkeren is verboden tussen het kruispunt met de Laurierlaan en het huisnummer 1 (tot
aan het einde van het doodlopende gedeelte van de straat), op 2 september 2017, tussen
15u00 en 23u00, 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 2 september 2017,
tussen 15u00 en 23u00. 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 2017. Straatfeest Kleine
Hombeeksesteenweg - 9 september 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de “Kleine Hombeeksesteenweg” toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren
op 9 september 2017 van 15u tot 23u59, 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.
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Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
Algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005.
Conform het goedgekeurde kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 mag de maximale
geluidsnorm niet meer dan 85 dB(A) bedragen.
Algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005.
Om te flyeren dient een vergunning aangevraagd te worden bij de dienst economie via
http://webformulieren.mechelen.be/voeren-van-publiciteitsacties-en-propagandaaanvragen.
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 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.
 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

9/9/2017
van 15u
tot
23u59

Verkeersvrij maken
van
Hombeeksesteenweg
van nr. 70 tot 92.
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Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het straatfeest op de Hombeeksesteenweg (doodlopend gedeelte tussen
huisnummers 70 en 92) dat doorgaat op 9 september 2017, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het straatfeest op de Hombeeksesteenweg (doodlopend gedeelte
tussen huisnummers 70 en 92) dat doorgaat op 9 september 2017, in Mechelen zijn hierna
vermelde bepalingen van toepassing op 9 september 2017, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Hombeeksesteenweg (doodlopend gedeelte tussen huisnummers 70 en 92):
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen van 9 september 2017 van
15.00 uur tot 24.00 uur. Dit 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. Straatfeest Rateaulaan 26 augustus
2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Rateaulaan toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op 26 augustus
2017, van 18u tot 27 augustus 2017 02u, 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.
 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.
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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 volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

26/8/2017
13u tot
27/8/2017
13u

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van Rateaulaan

opmerking


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

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Rommelmarkt De Spreeuw 16
september 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van de burgemeester om toelating te geven aan
buurtraad De Spreeuw voor de organisatie van een rommelmarkt in de Alfred Nobelstraat op
16 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.
 De wet op de ambulante handel dient nageleefd te worden.
 Particulieren mogen enkel goederen verkopen die hen toebehoren. Deze goederen werden
niet aangekocht, gefabriceerd of geproduceerd om te verkopen.
Artikel 2
Het college 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
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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

Verkeerssignalisatie

16/9/2017
van 10u
tot 22u

Parkeervrij maken van Alfred
Nobelstraat

Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

16/9/2017
van 12u
tot 22

Verkeersvrij maken van
Alfred Nobelstraat

De nadars dienen door
de organisator bij het
begin en het einde van
het straatfeest op en
van de rijbaan
geplaatst/verwijderd te
worden.

Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van een straatfeest met rommelmarkt in de Alfred Nobelstraat, die doorgaan op
zaterdag 16 september 2017, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van een straatfeest met rommelmarkt in de Alfred Nobelstraat, die
doorgaan op zaterdag 16 september 2017 in Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van
toepassing op zaterdag 16 september 2017, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Alfred Nobelstraat
-Het parkeren is verboden tussen het kruispunt met de Leuvensesteenweg en de
Struikheidestraat, op zaterdag 16 september 2017 tussen 10u00 en 22u00, 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 zaterdag 16 september
2017, tussen 12u00 en 22u00, en dit tussen het kruispunt met de Leuvensesteenweg en de
Struikheidestraat . 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 2017. Buurtfeest Batterijstraat 30
september 2017.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Batterijstraat toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op 30 september
2017 van 12u tot 23u59, 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.
 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 volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

16/9/2017
van 12u
tot 23u59

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van Batterijstraat
vanaf het kruispunt
met de Generaal de
Ceuninckstraat tot
aan de eerste
boompjes
(ongeveer ter
hoogte van
huisnummer 64)

Publicatie website college van burgemeester en schepenen
4 augustus 2017

opmerking


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

13

Artikel 3
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het straatfeest met rommelmarkt in de Batterijstraat dat doorgaat op 30
september 2017, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van straatfeest met rommelmarkt in de Batterijstraat dat doorgaat op
30 september 2017, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 30
september 2017, behoudens andersluidende.
Artikel 2: BATTERIJSTRAAT
-Het parkeren is verboden tussen het kruispunt met de Generaal de Ceuninckstraat en het
huisnummer 64, op 30 september 2017,tussen 12u00 en 24u00, 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 30 september 2017
tussen 12u00 en 24u00, in het gedeelte tussen de Generaal de Ceuninckstraat en het
huisnummer 64. 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 2017. Straatfeest Vredestraat 26
augustus 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Kruisveldstraat, Dahliastraat, Vredestraat, Geerdegemvaart en Withuisstraat toelating
wordt verleend om een straatfeest in de Vredestraat te organiseren op 26 augustus 2017 van
14u tot 22u, 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.
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Om te flyeren dient een vergunning aangevraagd te worden bij de dienst economie via
http://webformulieren.mechelen.be/voeren-van-publiciteitsacties-en-propagandaaanvragen.
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 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.
 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

26/8/2017
van 12u
tot 22u

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van Vredestraat
(gedeelte tussen
vaart en
Kruisveldstraat)

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 in de Vredestraat dat doorgaat op 26 augustus 2017, vast als
volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het straatfeest in de Vredestraat, dat doorgaat op 26 augustus
2017, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 26 augustus 2017
behoudens andersluidende.
Artikel 2: Vredestraat
-Het parkeren is verboden tussen Kruisveldstraat en het kruispunt met Geerdegemvaart, op 26
augustus 2017 tussen 12.00 en 23.00 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 op 26 augustus 2017,
tussen de Kruisveldstraat en het kruispunt met Geerdegemvaart op 26 augustus 2017 tussen
12.00 en 22.00 uur. Dit wordt ter kennis gebracht door verkeersborden C3.
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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 van Antwerpen, afdeling Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Herfstbraderie 9 en 10 september
2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om toelating te geven aan
Mechelen Meemaken vzw voor de organisatie van de herfstbraderie op zaterdag 9 en zondag
10 september 2017, telkens van 10u tot 19u, 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
 De drie zones (Korte Bruul, deel Onze-Lieve-Vrouwestraat, deel Ijzerenleen kant
Geitestraat) waarin de 4m doorgang niet mogelijk is, kunnen alleen lichte kramen staan die
direct te verwijderen zijn. Voor deze zones dienen vooraf ook contactgegevens (GSM-nrs.)
te worden overhandigd aan de brandweer.
Artikel 2
Het college keurt het braderiegebied als volgt goed: Bruul, Botermarkt, D. Boucherystraat,
Borzestraat, Blauwhondstraat, Geitestraat, Graaf van Egmontstraat, Steenweg, Schoenmarkt,
Ijzerenleen, Guldenstraat, Onze-Lieve-Vrouwestraat, Hanswijkstraat (deel tussen Vijfhoek en
Potterijstraat), Korenmarkt (plein), Kruidtuin (enkel stalling ganzenparade, zo dicht mogelijk
tegen de uitgang, aubetten).
Artikel 3
Het college geeft toelating voor het plaatsen van kramen, podia en kermiskramen in het
braderiegebied volgens de plannen van de brandweer.
Artikel 4
Het college gaat akkoord dat er animatie in de winkelstraten wordt voorzien teneinde een
bruisend en levendig evenement te bekomen.
Artikel 5
Het college beslist in de Lange Schipstraat, de Korte Schipstraat en Lekkernijstraatje tijdelijk
tweerichtingsverkeer toe te staan voor de duur van de braderie en de bewoners van deze
straten een tijdelijke vergunning te bezorgen om via Korenmarkt – Guldenstraat – Grootbrug
hun straat in en uit te rijden.
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Artikel 6
Het college geeft opdracht aan het team Verkeerssignalisatie om alle nodige signalisatie zoals
voorgeschreven in het advies van de politie in functie te zetten zodat het braderiegebied
juridisch en verkeerstechnisch aangeduid en afgeschermd is.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Team
Verkeerssignalisatie

9/9/2017
van 7u tot
10/9/2017
20u

Parkeervrij maken van
braderiegebied

9/9/2017
9u tot
10/9/2017
24u

Verkeersvrij maken van
braderiegebied.

9/9/2017
9u tot
10/9/2017
20u

Enkel plaatselijk verkeer in
Hanswijkstraat

9/9/2017
9u tot
10/9/2017
20u

Tweerichtingsverkeer:
 voor de bewoners van de
Lange Schipstraat, Korte
Schipstraat en
Lekkernijstraatje
 Louizastraat (tussen Lange
Nieuwstraat en Onze Lieve
Vrouwekerkhof)
 ’t Plein en Zoutwerf
 Frederik de Merodestraat
 Hanswijkstraat
 Oude Brusselsestraat
tussen Lange Nieuwstraat
en vijfhoek
Plaatsen bord C3/M2 en
onderbord “uitgezonderd bus,
taxi’s en hulpdiensten” op
Steenweg en Ijzerenleen

opmerking
In dit gebied geldt een
verbod op
voertuigenverkeer met
uitzondering van een
doorgangsbewijs

Hierdoor wordt bord
C3/M2 opgeheven

Opheffing van zonale regeling
C3 “uitgezonderd fietsers en
vergunningshouders” op
Steenweg en Frederik de
Merodestraat
9/9/2017
voor 9u

De gevraagde signalisatie in
functie zetten zodat het
volledige braderiegebied door
signalisatie juridisch en
verkeerstechnisch aangeduid
en afgeschermd is.

10/9/2017
na 20u

De signalisatie verwijderen.
Plaatsen van C3/M2 borden
op volgende plaatsen:
 Hanswijkstraat ter hoogte
van Potterijstraat
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8/9/2017
vanaf 07u

Oude Brusselstraat ter
hoogte van Graaf van
Egmontstraat
Graaf van Egmonstraat ter
hoogte van
Faid’Herbestraat
Tessestraat ter hoogte van
Onze-Lieve-Vrouwestraat
Ravenbergstraat ter
hoogte van de Onze LieveVrouwestraat
Onze-Lieve-Vrouwestraat
ter hoogte van ‘t
Plein/Gebroeders
Verhaegenstraat
Korenmarkt ter hoogte
van Guldenstraat
Guldenstraat ter hoogte
van de inrit ondergrondse
parking Korenmarkt
(Lamot)
Ijzerenleen ter hoogte van
Nauwstraat
Frederik de Merodestraat
ter hoogte van Biest, ter
hoogte van Varkensstraat
en ter hoogte van
Scheerstraat
Befferstraat ter hoogte
van Pelikaanstraatje

Parkeerverbod voorzien in
volgende straten:
Vijfhoek, Onze-LieveVrouwestraat, gedeelte tussen
Gebroeders Verhaegenstraat
en Louizastraat.

Brandweer

Evenementenloket

9/9/2017
7u tot
10/9/2017
21u

Parkeerverbod voorzien in
Hanswijkstraat, Graaf van
Egmontstraat, Onze-LieveVrouwestraat en Ijzerenleen.

9 en
10/9/2017

Geen doorgangsbewijzen
afleveren aan verhuizers in
het braderiegebied

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

Controle van het parcours

Samen met politie,
Mechelen Meemaken en
Economie.

Beleggen van
coördinatievergadering om
alle plannen te overlopen
Opstellen van bewonersbrief

Artikel 8
Het college neemt kennis van de volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
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opdracht

datum

opmerking

Controle van het parcours
en optreden in geval van
overtreding

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

Samen met Mechelen Meemaken, dienst
economie en brandweer

De Lijn op de hoogte
stellen, rekening houdend
met de nieuwe regeling
Camera STOp Ijzerenleen
afzetten
Camera STOP Ijzerenleen
terug aanzetten

Zo snel mogelijk
9/9/2017 om 8u
10/9/2017 20u

Artikel 9
Het college beslist dat de APNR-camera’s aan de Zoutwerf, Lange Schipstraat en Steenweg
worden uitgezet voor de duur van de herfstbraderie.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Eetdag Den Artiest 27 augustus
2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van de burgemeester om toelating te geven aan bvba
De Schrans voor de organisatie van een eetdag ten voordele van de spaarkas Den Artiest op
het terras van Den Artiest op 27 augustus 2017 van 15u tot 20u, 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
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

opdracht

opmerking

Verkeerssignalisatie

27/8/2017

Parkeervrij maken van aantal

Er wordt een
administratieve kost van
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van 8u tot
24u

parkeerplaatsen op
Pasbrugplein voor het
plaatsen van trailer

25euro aangerekend

Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van de "eetdag van Den Artiest" die doorgaat op 27 augustus 2017, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de "eetdag van Den Artiest", die doorgaat op27 augustus 2017,
in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 27 augustus 2017 behoudens
andersluidende.
Artikel 2: Pasbrugplein
Het parkeren is verboden op 27 augustus 2017 tussen 8 en 24 uur. Deze maatregel wordt ter
kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen van het type Xa, die het
begin van de reglementering aanduiden, van het type Xd, die de herhaling van de herhaling
van de reglementering aanduiden.
Artikel 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. Zomerbar KUUB. Praktische
afspraken.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van de burgemeester om toelating te geven aan
Cultuurcafé KUUB voor de organisatie van een zomerbar op het Cultuurplein van 9 augustus
2017 tot 23 augustus 2017, 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
 De afbouw van de zomerbar dient afgerond te zijn op donderdag 24/8/2017.
 De installaties mogen niet in de weg staan voor de Beiaardconcerten die elke maandag
doorgaan op het Cultuurplein.
 De opgelegde openingsuren dienen gerespecteerd te worden:
- Dinsdag van 16u tot 23u (voor de filmvoorstellingen kan een afbouw van 23u30
toegepast worden)
- Woensdag van 16u tot 23u
- Donderdag van 16u tot 23u
- Vrijdag van 16u tot 24u
- Zaterdag van 12u tot 24u
- Zondag van 12u tot 23u
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De maximale geluidsnorm is 85 dB(A)
Aangezien de omliggende gebouwen niet toegankelijk zijn in kader van het evenement
wordt bij het bepalen van de limiterende factoren enkel de infrastructuur van het eigenlijke
Cultuurplein in rekening gebracht;
Gezien het plein slecht één in-/uitgang heeft wordt het maximum aantal aanwezigen
vastgelegd op 500 personen gelijktijdig aanwezig;
Gelet op het feit dat het Cultuurplein privéterrein is, dient de organisator een securityfirma
in te schakelen.
De organisator dient te voorzien in extra sanitaire voorzieningen om wildplassen tegen te
gaan. Zowel de gaanderij als de steunberen van de Minderbroederskerk zijn gevoelig aan
wildplassen. De organisator duidt voldoende zichtbaar het beschikbare sanitair aan en treft
indien nodig verdere maatregelen.
De organisator dient de nodige maatregelen te treffen om ten allen tijden de orde en
netheid van het cultuurplein te garanderen. Afval wordt meteen na activiteiten in de
daarvoor voorziene containers gedeponeerd. Hierbij wordt in het bijzonder rekening
gehouden met de Beiaardconcerten op maandagavond.
De organisator dient eveneens rekening te houden met de artikelen 148, 149 en 157 van
de Algemene Bestuurlijk Politieverordening.
- Artikel 148. Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het
strafwetboek (art. 561,1° SWB) of met een administratieve geldboete van maximum
350 euro zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust
van de inwoners kan worden verstoord en dit tussen 22 u en 06 u.
- Artikel 149. Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan
noodzakelijk door geluid gehinderd worden. Elk gerucht of rumoer bij dag is verboden,
wanneer het zonder noodzaak wordt veroorzaakt, wanneer het te wijten is aan een
gebrek aan voorzorg en wanneer het van aard is de rust van de inwoners te verstoren
en de veroorzaker hierop attent werd gemaakt.
- Artikel 157. Het is verboden in openbare drankgelegenheden muziek te maken van 24
tot 10 uur. Tijdens de weekeinden – van vrijdagavond tot maandagmorgen – geldt het
verbod van 3 tot 10 uur. De burgemeester kan hierop bij algemene of individuele
maatregel uitzonderingen bepalen

Artikel 2
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas en/of 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 neemt akte van het programma zomerbar KUUB en keurt dit goed.
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mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Jamsessies Vismarkt.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van de burgemeester om toelating te geven aan
Willem Van den Eynde voor de organisatie van muzikale jamsessies op de Vismarkt op 7
augustus, 4 september en 2 oktober 2017, telkens van 19u tot 23u, onder voorbehoud dat de
uitbater van het Ankertje Aan de Dijle een aanvraag opstart voor een horecavergunning en
mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement (Nauwstraat - Vismarkt) 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
 Maximale geluidsnorm is 85 dB(A)
 De evacuatie uit de inrichtingen niet wordt belet of gehinderd
 De organisator dient volgende artikels van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening na
te leven:
- Artikel 148. Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het
strafwetboek (art. 561,1° SWB) of met een administratieve geldboete van maximum
350 euro zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust
van de inwoners kan worden verstoord en dit tussen 22 u en 06 u.
- Artikel 149. Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan
noodzakelijk door geluid gehinderd worden. Elk gerucht of rumoer bij dag is verboden,
wanneer het zonder noodzaak wordt veroorzaakt, wanneer het te wijten is aan een
gebrek aan voorzorg en wanneer het van aard is de rust van de inwoners te verstoren
en de veroorzaker hierop attent werd gemaakt.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Moes 26 en 27 augustus 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Moes vzw voor de organisatie van MOES in de tuin van het Ondernemershuis op 26 en 27
augustus 2017, telkens van 12u tot 24u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement en de straat Heembeemd 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
 Na het weekend zal er door de gemeenschapswachten controle op proper achterlaten van
de tuin gedaan worden..
 Om de sluiting en opening van de tuin mogelijk te maken, concrete afspraken te maken
met de verantwoordelijke van Oh.
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De terrassen van de panden van Koekentroef! en Motormusic lopen over in de Oh!tuin. De
organisator dient deze ondernemers zelf op de hoogte te stellen over de plannen en hun
toestemming te vragen.

Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op 26
en 27 augustus 2017, telkens van 12u tot 24u conform goedgekeurd kader college dd.
24.02.2017, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers
 Bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator
 In geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie.
 Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes.
 Meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.
Artikel 3
Het college geeft 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,…).
 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 een toelating om bewegwijzering op te hangen in de Kannunik De
Deckerstraat, Heembeemd, Goswin de Stassartstraat, Sint-Katelijnestraat en Grote Markt, mits
aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 24/8/2017 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 29/8/2017.
 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 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Uitvoeringsdiensten

Voor
24/8/2017

Ter beschikking stellen van
elektriciteit

Verkeerssignalisatie

Van

Parkeervrij maken van aantal
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Er wordt een
administratieve kost
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Wijkonderhoudsteam

23/8/2017
9u tot
29/8/2017
21u

parkeerplaatsen in
Heembeemd tegenover
ingang tuin Ondernemershuis
(tussen huisnummer 14 en
24)

26/8/2017

Leveren en ophalen van 5
vuilnisbakken.

van 25euro
aangerekend

Graag ook ledigen op
zondagochtend.
Artikel 6
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van MOES die doorgaat op 26 en 27 augustus 2017, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van MOES, die doorgaat op 26 en 27 augustus 2017, in Mechelen zijn
hierna vermelde bepalingen van toepassing van 23 tot 29 augustus 2017 behoudens
andersluidende.
Artikel 2: Heembeemd tussen huisnummer 14 en 24
Het parkeren is verboden van 23 tot 29 augustus 2017 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.
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. Dijlefeesten 2017. Uitbreiding
terrein. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van de burgemeester om voor de organisatie van
Dijlefeesten op 4 en 5 augustus 2017 de Minderbroedersgang vanaf Sint-Katelijnestraat tot
aan Minderbroedersgang 4 te onttrekken aan openbaar domein, zodat een erkende
bewakingsfirma kan ingeschakeld worden, mits aan de opgelegde voorwaarden wordt voldaan:
 de bepalingen van de Omzendbrief “Veiligheid van festivals en evenementen met een grote
volkstoeloop in het kader van dreigingsniveau 3” nageleefd wordt;
 ter hoogte van het kruispunt Minderbroedersgang een duidelijke communicatie wordt
gevoerd naar fietsers en voetgangers (tekstkar, groot bord, …) dat de Minderbreodersgang
volledig onderbroken is;
 dat de handelszaak en de firma gelegen in de Minderbroedersgang voorafgaandelijk in
kennis worden gesteld van deze regeling.
 De organisator dient erop toe te zien dat er maximum 1944 personen aanwezig mogen zijn
op heel het festivalterrein (plantenbak en terras KUUB dienen aangepast te zijn, zo niet,
mag er maar 1440 personen op het terrein).
 ter hoogte van de ingang van het event dienen twee openingen van 4m op 4m te worden
voorzien (in en uitgang), waarlangs tevens de wagens van de hulpdiensten toegang tot het
terrein kunnen verschaffen en de achterliggende panden in Minderbroedersgang kunnen
bereiken
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Eetkramen of foodtrucks op gas dienen op min. 4m van de gevel van een gebouw te
worden geplaatst.
Alle eetkramen beschikken over een blusmiddel (min. 6kg ABC bluspoeder of
gelijkwaardig).

Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Bekrachtiging politieverordening van 31 juli 2017, uitgevaardigd bij hoogdringendheid door
de burgemeester, inzake openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van
“Dijlefeesten” op 4 en 5 augustus 2017 en de onttrekking van de Minderbroedersgang aan
het openbaar domein.

Stedelijke Ontwikkeling. Overleg stad - Agentschap Wegen en Verkeer.
Verslag overleg d.d. 27 juni 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van het overleg met Agentschap Wegen en Verkeer
(AWV) d.d. 27 juni 2017.
Artikel 2
Het college neemt er akte van dat de volgende vergadering met Agentschap Wegen en Verkeer
zal plaatsvinden op 7 november 2017 om 13.30u in de Panoramazaal.
Artikel 3
Het college neemt kennis van het engagement van AWV om de Postzegellaan mee op te
nemen in hun onderhoudsplanning.
Artikel 4
Het college neemt kennis van de nieuwe dienstorder die door AWV wordt opgemaakt rond het
markeren van oversteekplaatsen.
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