STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 5 oktober 2018

Interne Dienst Preventie en Bescherming. Dienst Interne Preventie en
Bescherming op het Werk. Kennisname. Maandverslag juli 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het maandverslag juli 2018 van de dienst Interne Preventie en
Bescherming op het Werk.
Artikel 2
Het college verwijst het maandverslag juli 2018 naar de overlegcomités.

Milieu en Landbouw. Kennisname - brief IVAREM. Lange termijn Mechanisch
Biologische Scheidingsinstallatie (MBS).

Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de brief van IVAREM van 30 augustus 2018 inzake de
Mechanische Biologische Scheidingsinstallatie (MBS) op lange termijn.

Economie. Handelsadviesraad 2018. Kennisname verslag HAR 19 september
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de Handelsadviesraad van 19 september 2018.
Dit verslag zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering van 05
oktober 2018, na goedkeuring ervan.

Toezicht Financiën. Sociaal Huis. Aktename overzichtslijst van de
beslissingen genomen op de OCMW-raadszitting van 20 augustus
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de overzichtslijst met een beknopte omschrijving van de
beslissingen genomen in de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 augustus 2018.
De overzichtslijst zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering
van 5 oktober 2018, na goedkeuring ervan.
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Toezicht Financiën. Koninklijke Beiaardschool 'Jef Denyn'. Verwijzen
jaarrekening 2017 voor aktename naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2017 van Koninklijke Beiaardschool ‘Jef Denyn’.

Toezicht Financiën. Instrumentenfonds Mechelen vzw. Verwijzen
jaarrekening 2017 voor aktename naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2017 van vzw Instrumentenfonds Mechelen.

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:
 Pijnboomstraat 29
Puntopening T 18433;
 Hombekerkouter 27
Puntopening T 18434;
 Pasbrugstraat 17
Puntopening T 18435;
 Molenbeekstraat 29
Puntopening T 18436;
 Zandvoortstraat 23
Puntopening T 18437;
 Liersesteenweg 469
Puntopening T 18438;
 Leuvensesteenweg 125
Puntopening T 18439.
Artikel 2
Het college geeft toelating aan
van volgende werken:
 G. Gezellelaan
plaatsen van ondergrondse
 W. Geetsstraat
plaatsen van ondergrondse
 J. Verbertstraat
plaatsen van ondergrondse
 Sint-Katelijnestraat 15
Klantaansluiting T 18432.
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Artikel 3
Het college geeft toelating aan Eandis Elektriciteitstraat 70 2800 Mechelen,
voor de uitvoering van volgende werken:
 Bedrijvenlaan
OV plaatsen E 18422;
 Leemputstraat
LS uitbreiding E 18423;
 Elektriciteitstraat
PLAATSEN WACHTBUIS VOOR BLOK A E 18424;
 Molenstraat-Molenbeekstraat
OV plaatsen E 18440.
Artikel 4
Het college geeft toelating aan Proximus, Lange Nieuwstraat 106, 2000 Antwerpen,
voor de uitvoering van volgende werken:
 M. Gandhistraat
Telecomwerken Prox 18425;
 M. Gandhistraat
Telecomwerken Prox 18426;
 Stenenmolenstraat
Telecomwerken Prox 18427;
 Kon. Astridlaan
Telecomwerken Prox 18428.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Koningin Astridlaan intra-muros. Opdracht tot nauw opvolgen werven
en up-to-date communiceren.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Koningin Astridlaan intramuros en die de aanleg van een voetpad en parkeerstroken 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 20.00 u);
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen.
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 op zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
Wachtzone:
 Gedurende de transporturen zal een wachtzone voor de vrachtwagens worden voorzien op
een locatie te bepalen in overleg met de bevoegde instanties. Hiervoor kan het
Douaneplein benut worden tot de effectieve toegelaten transporturen zijn aangebroken.
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.
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Voorwaarden bij (sloop)werken:
 De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief
afgevoerd, waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere
afvalstoffen.
 De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit:
 het verkeer kan steeds door op 1 van de 2 rijstroken.
Artikel 4
Het college neemt er kennis van dat de signalisatieplannen door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct zijn verklaard en keurt deze goed.
Artikel 5
Het college neemt er kennis van dat de werfzone zich bevindt op een weg met trajectcontrole.
Artikel 6
Het college besluit de werf, in de periode van 15/10/2018 tot 16/11/2018 toe te staan op
voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator;
 de bewoners van de Koningin Astridlaan – intra muros - 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.
Artikel 7
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 8
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Verzorgen bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Artikel 9
Het college geeft opdracht aan de communicatiecel wegenwerken om in samenspraak met de
aannemers, de politie en de afdeling openbaar domein de gecombineerde werven heel nauw te
blijven opvolgen en up-to-date te communiceren naar de bewoners bij elke wijziging van de
verkeerscirculatie, inzonderheid voor de fietsers.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Leuvensesteenweg.
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Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed: 2812 Mechelen, Leuvensesteenweg, tussen
Planckendael en de Berkenlaan.
Artikel 2
Het college legt aan de uitvoerder van de werken volgende maatregelen op:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u;
 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u);
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen.
Routes werfverkeer:
 de werftransporten dienen zoveel mogelijk gebruik te maken van het hoger wegennet;
 deze werfroutes dienen proper te worden gehouden;
 de lading dient afgedekt te worden conform artikel 45 van de wegcode. (KB van 1/12/1975)
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 op zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn;
 in de schoolstraten (tijdens de vastgelegde uren per school).
Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
 het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Voorwaarden bij sloopwerken:
 de uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief
afgevoerd, waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere
afvalstoffen;
 de straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en keurt goed:
 Er wordt gewerkt in 4 fasen, waarbij in elke fase één rijstrook wordt afgesloten om een
corridor voor de fietsers te voorzien. De regeling ter hoogte van de werf gebeurt door
middel van verkeerslichten.
 De snelheid wordt teruggebracht naar 50 Km/u en er wordt een inhaalverbod geplaatst.
 Enkele dagen voorafgaandelijk aan de opstart van de werf wordt er
aankondigingssignalisatie geplaatst.
- Fase 1: (Kerselaarstraat richting Berkenlaan)
Lengte van de werf: 250 meter noordkant Leuvensesteenweg
- Fase 2: (Willendriesstraat richting Kerselaarstraat)
Lengte van de werf: 200 meter noordkant Leuvensesteenweg
- Fase 3: (Hoofdingang Plancendael richting Prinsenveldstraat)
Lengte van de werf: 345 meter zuidkant Leuvensesteenweg
- Fase 4: (Inrit parking Plancendael richting hoofdingang)
Lengte van de werf: 180 meter zuidkant Leuvensesteenweg
Ter beveiliging van de actieve weggebruikers legt het college aan de uitvoerder van de werken
volgende minimale maatregelen op:
 Voetgangers:
- er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens, rolstoelen, ...,
vlot en veilig het voetpad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal 2cm en hebben
een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te worden
voorzien.
- Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
- Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
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De minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1meter. In combinatie met een
fietspad dient deze 2 meter te zijn.
Fietsers:
- er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met fietsen, bakfietsen,
fietsaanhangwagen, ... , vlot en veilig het fietspad op en af te rijden. Drempels zijn
maximaal 2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen
hellingen, rampen te worden voorzien.
- Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
- Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
- De minimale breedte van een tijdelijk enkelrichtingsfietspad is 1 meter. Voor het
tweerichtingsfietspad is deze minimaal 2 meter. In combinatie met een
enkelrichtingsfietspad dient deze 2 meter te zijn.

Artikel 4
Het college legt op dat de signalisatie van de werken/hinder, dient uitgevoerd te worden
overeenkomstig de plannen welke conform zijn bevonden door de politie Mechelen –
Willebroek.
Artikel 5
Het college besluit de werf, 2812 Mechelen, Leuvensesteenweg (tussen vanaf Planckendael en
de Berkenlaan) - werken waterleiding (aftakkingen), in de periode van 15-10-2018 tot en met
09-11-2018 toe te staan op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator;
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt wordt aan dienst infrastructuur;
 de bewoners van de omliggende straten ten laatste 10 en ten vroegste 15 kalenderdagen
voor aanvang van de werken schriftelijk in te lichten i.v.m. de werken. Het ontwerp
bewonersbrief dient voorgelegd aan de communicatiecel wegenwerken.
Artikel 6
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden;
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
Dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

Opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - verkeer interventie educatie. Verkeersveiligheidsproject scholen
Mechelen - Willebroek. Wel Jong Niet Gek 2018-2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de voortgang van het educatief project ter voorkoming van
weekendongevallen en keurt de werkwijze inzake de organisatie van Wel Jong Niet Gek goed.
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Artikel 2
Het college geeft zijn goedkeuring om de onkosten te financieren met de voorziene middelen
van het verkeersveiligheidsfonds 2017 en om de kosten voor het project in februari 2019 op te
nemen in de begroting van 2019.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan:
 Uitvoeringsdiensten:
- leveren van 20 nadarbarelen;
- voorzien van elektriciteit : 10 verlengdraden en 1 verdeelkasten (op parking volgens te
leveren plan);


Jeugddienst:
- vrijhouden van De Loods op beide data in oktober 2018 en februari 2019 (22/10,
23/10, 24/10 en 25/10 2018 en van 18 tot en met 21 februari 2019).



Preventiedienst-Gemeenschapswachten:
- voorzien van 1 gemeenschapswacht voor begeleiding en toezicht;



Onderwijsondersteuning:
- bijstand verlenen voor wat betreft contacten met de scholen, ondersteunen van de
organisatie voor wat betreft het verdelen van de groepen.

Artikel 4
Het college neemt kennis van de opdracht van de burgemeester aan politie om het project
verder uit te werken en het nodige personeel te voorzien voor de voorbereiding en op het
evenement zelf.

Interne Dienstverlening en Protocol. Dag van de Dynastie. Goedkeuring
programma donderdag 15 november 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college duidt schepenen M. De Bie en K. Anciaux aan als afgevaardigden van de stad voor
het traditionele Te Deum in de kathedraal naar aanleiding van de Dag van de Dynastie, op
donderdag 15 november 2018 om 10u45.
Het college verzoekt de heer Christiaan Backx, voorzitter gemeenteraad (te bevragen), om
eveneens aanwezig te zijn als afgevaardigde van de stad.
Artikel 2
Het college duidt schepenen K. Anciaux en M. De Bie (enkel bij aanvang) aan als
afgevaardigden van de stad voor de deelname aan de maaltijd op donderdag 15 november
2018 om 11u45 in taverne Carlton.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Marketing en
communicatie

opdracht

opmerking

Bekendmaking van de plechtigheid via de
gebruikelijke kanalen.
Drukken van de uitnodigingen.

Artikel 4
Het college neemt kennis van volgende opdracht van de burgemeester aan de politie:
opdracht

datum

opmerking

Erewacht voorzien aan de

15/11/2018

Van 10u45 tot 11u00
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kathedraal bij aankomst
Artikel 5
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur de financiële aspecten als volgt te
regelen:
ramingsnummer

bedrag

2018141717

1.800,00 €

omschrijving
Maaltijd genodigden

leverancier
Brasserie Carlton

Begraafplaatsen. Deelname Wereldlichtjesdag op zondag 9 december 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met deelname aan en het programma van Wereldlichtjesdag ter
herdenking van alle overleden kinderen op zondag 9 december 2018 van 19u tot 21u.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST

OPDRACHT

DATUM
UITVOERING

Begraafplaatsen

Uitzetten parcours, ballonnen
met ledverlichting voorzien
voor alle deelnemers,
voorzien drank voor
drankstand.
Het leveren van 2 tafels en
4 hoge staantafels
Uitschrijven van een oproep,
via facebook Jeugdwerk,
voor een jeugdvereniging die
de drankstand wil
bemannen.
Bekend maken van de
deelname aan
Wereldlichtjesdag via de
diverse stadskanalen.
Affiches voorzien voor
bekendmaking op diverse
plaatsen
Bekend maken van de
deelname aan
Wereldlichtjesdag aan de
diverse externe, Mechelse
verenigingen die werken
rond rouw en verlies.
Opvragen van folders en
flyers die ter beschikking
worden gelegd van de
bezoekers aan
Wereldlichtjesdag.

09/12/2018

Uitvoeringsdiensten
Jeugddienst

Marketing &
Communicatie

Huis van het Kind

07/12/2018

OPMERKINGEN

Ophalen op
10/12/2018

05/11/2018

Vanaf
26/11/2018
Vanaf
25/10/2018
Vanaf
25/10/2018

Artikel 3
Het college duidt schepen M. Hendrickx aan als afgevaardigde van de stad om in stilte deel te
nemen aan Wereldlichtjesdag op de begraafplaats van Mechelen op zondag 9 december 2018
van 19u tot 21u.
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Artikel 4
Het college neemt akte van de beslissing van de algemeen directeur, na gunstig advies van de
financieel directeur, om een voorschot van 250,00EUR toe te kennen aan Sandra Cotteleer,
dienst begraafplaatsen, voor de medewerking van een later te bepalen vereniging en
muziekgroep aan Wereldlichtjesdag.

Onderwijsondersteuning. Project School in Zicht. Aktename eindverslag
werkjaar 2017-2018 + toewijzing opdracht schooljaren 2018-2019,
2019-2020, 2020-2021.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het eindverslag van het project “School in Zicht” (werkjaar 20172018).
Artikel 2
Het college wijst de opdracht “School in Zicht” (cf. projectvoorstel School in Zicht 2018-2019
tot en met 2020-2021, dd. 24/08/2018) toe aan vzw School in Zicht voor uitvoering tijdens de
schooljaren 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021.

P&P - Stadsontwikkeling. Keerdok/Eandis. Overheidsopdracht houdende de
verkoop percelen Eandistip, Rode Kruisplein en Eandiswijk, perceel 1.
Aanduiding begunstigde en gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de overheidsopdracht houdende de verkoop van de percelen
Eandistip, Rode Kruisplein en Eandiswijk - perceel 1, bestek 2017-OO-PP-186, kennis van het
beoordelingsverslag van de beoordelingscommissie van 20 september 2018.
Artikel 2
Het college duidt Kairos – Immo BAM – Montreal – BAM Contractors – Vanderstraeten aan als
begunstigde van de overheidsopdracht houdende de verkoop van de percelen Eandistip, Rode
Kruisplein en Eandiswijk - perceel 1.
Artikel 3
Het college beslist gezien de specifieke omstandigheden waaronder de reeds gevoerde
contractonderhandelingen en het indienen van slechts één offerte naar aanleiding van de BAFO
fase, af te zien van het voeren van een vierde fase in de onderhandelingsprocedure.
Artikel 4
Het college beslist de opdracht houdende de verkoop van de Eandistip, Rode Kruisplein en
Eandiswijk te Mechelen, perceel 1, cf. bestek 2017-OO-PP-186 te gunnen aan Kairos – Immo
BAM – Montreal – BAM Contractors – Vanderstraeten.
Artikel 5
Het college geeft de opdracht aan de dienst financiën de financiële gevolgen op te nemen in de
meerjarenbegroting.
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Jeugd. Goedkeuring organisatie Dag en Nacht van de Jeugdbeweging op
vrijdag 19 oktober 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de praktische organisatie goed van De Dag van de Jeugdbeweging op vrijdag
19 oktober 2018 op de Grote Markt door de vrijwilligers van Dag van de Jeugdbeweging,
Jeugdraad en dienst Jeugd en gaat akkoord om:
 Een gratis ontbijt met melkchocolade en koffie te organiseren in het kader van “Dag van de
Jeugdbeweging” op de Grote Markt tussen 7u en 9u op vrijdag 19 oktober 2018;
 Een picknick te voorzien op de Grote Markt tussen 12u en 13u30 op 19 oktober 2018;
 Toestemming tot het gebruik van de Grote Markt op donderdag 18 oktober 2018 van 17u
tot 23u voor de opbouw (plaatsen podium, sjorren, tentenopbouw);
 Toestemming om op vrijdag 19 oktober 2018 verder op te bouwen op de Grote Markt vanaf
05u;
 Toestemming tot het plaatsen van tenten en gasbekkens voor het opwarmen van dranken
en enkele vuurkorven mits naleving van de voorschriften met betrekking tot het opstellen
van tenten en het opstellen van kooktoestellen;
 Het gratis gebruik van de elektriciteitskasten voor het bereiden van koffie en thee, het
voorzien van licht en geluid;
 Toestemming om te laden en te lossen op de Grote Markt op donderdagavond 18 oktober
2018 en op vrijdagochtend en -middag 19 oktober 2018;
 Toestemming tot het maken van muziek op vrijdag 19 oktober 2018 vanaf 7u tot 9u en
vanaf 12u tot 13u30;
 Mogelijkheid tot het verwijderen van paaltjes op de Grote Markt op donderdag 18 en
vrijdag 19 oktober 2018 zodat een aanhangwagen met sjorhout van deze doorgang gebruik
kan maken;
 Ontlenen van het kleine podium en container van Stad Mechelen – plaatsing ten laatste
donderdagnamiddag 18 oktober 2018;
 Mogelijkheid tot ontlenen van tafels en stoelen, nadarbarelen en verlengdraden;
 Mogelijkheid tot gebruik van waterpunt op Grote Markt.
Mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator. Het
evenementenloket zal de bewonersbrief opstellen en dient door de organisator voor
5/10/2018 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 Gezien dit evenement valt onder de categorie grootschalig (+500 bezoekers), dienen
volgende documenten extra aangeleverd te worden, 4 weken voor het evenement, nl.
21/9/2018:
- Het PRIMA dossier.
Artikel 2
Het college kent een afwijking op de geluidsnorm toe aan de dienst Jeugd, tot een max. van
95 dB(A), Laeq 15 min op 19 oktober 2018 vanaf 7u tot 8u30 en van 12u tot 13u30 mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
Collegebeslissingen website
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De buurtbewoners worden schriftelijk twee weken voordien verwittigd met gegevens over
de activiteit, de verleende afwijking met uren en normen, contactgegevens van de
organisator;
Er wordt rekening gehouden met huwelijken en andere plechtigheden;
Er wordt geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers;
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;
Oordopjes worden gratis ter beschikking gesteld;
Meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.

Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de dienst Burgerlijke stand om in de mate van het mogelijke
geen huwelijken in te plannen op vrijdag 19 oktober 2018 vanaf 6u tot 9u en van 12u tot
13u30.
Artikel 4
Het college geeft toestemming om te laden en te lossen op de Grote Markt op donderdag 18
oktober 2018 en op vrijdagochtend en -middag 19 oktober 2018.
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST
Uitvoeringsdiensten

OPDRACHT
Leveren van:
- Werfkasten
- Elektriciteitskabels
o 15 * 10 meter
o 10 * 15 meter
o 10 * 20 meter
o 10 stekkerdozen
-

DATUM UITVOERING
18 oktober 2018

20 grote klaptafels
4 vario’s
120 nadarbarelen

Voorzien van wateraansluiting
(Gardena koppeling) op de Grote
Markt

Uitvoeringsdiensten

Verwijderen van een aantal
paaltjes op de Grote Markt
Gratis ter beschikking stellen en
opstellen van het kleine podium +
opslagcontainer

Plaatsing op
donderdagnamiddag 18
oktober 2018.
Ophalen kan vrijdag 19
oktober 2018 vanaf 14u.

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Europese subsidies: Interreg 2 Zeeën
programma. Goedkeuring indiening projectvoorstel SHIFFT in 2de fase
en verwijzen budgetten naar bespreking budgetwijziging 2/2018
(onder voorbehoud van goedkeuring door Europa) en het geven van
opdrachten.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de indiening van het projectvoorstel Interreg-2-Zeeën- SHIFFT en
keurt het huidige financiële voorstel principieel goed, onder voorbehoud van goedkeuring door
Europa.
Artikel 2
Het college geeft machtiging aan de burgemeester en de algemeen directeur om de
voornoemde projectaanvraag te tekenen.
Artikel 3
Het college besluit de uit te werken financiële gevolgen te verwijzen naar de bespreking van
budgetwijziging nr. 2/2018, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door Europa.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Opstarten werkgroep om de
nodige timingen en inhoudelijke
input te geven om het ontwerp te
verduurzamen op warmte, zonder
timing in gevaar te brengen

Duurzame
ontwikkeling en
energie /
stadsgebouwen /
Zorgbedrijf
Directeur Zorgbedrijf
Rivierenland

Zo snel mogelijk

De nodige partnerinfo bezorgen
om het projectvoorstel in te
dienen en zorgen voor
goedkeuring in Raad van bestuur

Personeel

Na goedkeuring
project

Aanpassing contract
projectcoördinator Triple A, onder
voorbehoud van goedkeuring
financieel luik.

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Mechelen klimaatneutraal. Goedkeuring
locaties renovatiemobiel in november - december 2018 en het geven
van opdrachten.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het plaatsen van de Renovatiemobiel op de volgende locaties en tijdstippen
goed:
 Wijk Stuivenberg in Mechelen-Zuid (Landbouwstraat 101)
- Zaterdag 10.11.2018 (tijdens Ecobouwers):
13.30 – 17.30
- Maandag 12.11.2018:
13.30 – 17.30
- Woensdag 14.11.2018:
13.30 – 17.30
- Donderdag 15.11.2018:
15.30 – 18.30
- Vrijdag 16.11.2018:
13.30 – 17.30
- Zaterdag 17.11.2018 (tijdens Ecobouwers):
13.30 – 17.30
 Korenmarkt
- Maandag 3 december 2018:
16.00 tot 18u30
- Maandag 4 december 2018:
16.00 tot 18u30
- Maandag 5 december 2018:
16.00 tot 18u30
- Donderdag 6 december 2018 (woondag): Begeleide bezoeken tussen 8u30 – 17u30
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Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Marketing en
Communicatie

Oktober November
2018

Transport en
Evenementen

9.11.2018

Transport en
Evenementen

18.11.2018

Marketing en
Communicatie

November December
2018

Transport en
Evenementen

30.11.2018

Transport en
Evenementen

1 7.12.2018

opdracht

opmerking

Ondersteuning publiciteit via
verschillende kanalen (drukwerk,
website, Facebook, Hoplr, …).

Te bekijken met de
projectcoördinator.

Transport en opstellen
Renovatiemobiel in
Landbouwstraat 101 (voorzien
van elektriciteit via
Landbouwstraat 97).
Afbreken en transport van de
Renovatiemobiel naar de
opslagplaats van de
Renovatiemobiel.
Ondersteuning publiciteit via
verschillende kanalen (drukwerk,
website, Facebook, Hoplr, …).

Afspraak maken met
de projectcoördinator

Transport en opstellen
Renovatiemobiel van stelplaats
naar Korenmarkt (voorzien van
elektriciteit via publieke
elektriciteitskast).

Afspraak maken met
conciërge Marcel
Govaerts.

Afbreken en ophalen
Renovatiemobiel van Korenmarkt
naar stelplaats, Antwerpsebaan
281 te Mechelen.

Afspraak maken met
conciërge Marcel
Govaerts.

Afspraak maken met
conciërge Marcel
Govaerts.
Te bekijken met de
projectcoördinator.

Sociale Tewerkstelling. Aktename eindevaluatie van de
samenwerkingsovereenkomst tussen stad Mechelen en ConnAct vzw
voor het project WerKans en beslissing verderzetting samenwerking.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de eindevaluatie van de samenwerkingsovereenkomst voor het
project WerKans.
Artikel 2
Het college beslist om het project WerKans verder te zetten en een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst voor te bereiden.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Straatfeest Lange Heistraat 17
november 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Lange Heistraat de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op zaterdag
17 november 2018 van 18u tot 24u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
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De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
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 volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

17/11/2018
van 14u tot
24u

Parkeervrij maken
van 1
parkeerplaats thv
Lange Heistraat 42

17/11/2018
van 15u tot
24u

Verkeersvrij maken
van Lange
Heistraat

opmerking


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

Artikel 3
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van een straatfeest in de Lange Heistraat, dat doorgaat op 17 november 2018,
vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van een straatfeest in de Lange Heistraat, dat doorgaat op 17
november 2018 in Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 17 november
2018, behoudens andersluidende.
Artikel 2: LANGE HEISTRAAT
-Het parkeren is verboden op de parkeerplaats voor het huisnummer 42, op 17 november
2018, tussen 14u00 en 24u00. 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.
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-Het verkeer is verboden in beide richtingen, tussen het kruispunt met de Korte Heistraat en
het kruispunt met de Korte Pennincstraat, op 17 november 2018, tussen 15u00 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. Danswedstrijd ROJM 13 oktober
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de organisatie van een danswedstrijd door ROJM vzw in de lokalen,
gelegen te Battelsesteenweg 50a op zaterdag 13 oktober 2018 van 10u tot 24u, mits aan alle
voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator. Het
evenementenloket zal de bewonersbrief opstellen en dient door de organisator voor
29/9/2018 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min op
13/10/2018 van 10u tot 23u conform goedgekeurd kader geluidsnormen 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.

Preventie en Veiligheid. Sociale preventie. Goedkeuring plan van aanpak
voor de verdere financiering van het Family Justice Centre Mechelen
vanaf 2019.
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Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het plan van aanpak voor de financiering en de uitbreiding van het Family
Justice Center (FJC) Mechelen goed.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de directeur Samen Leven om het aanbod van het FJCMechelen op te nemen in het regionaal welzijns- en dienstverleningsaanbod van de stad
Mechelen en dit in 2019 te agenderen op de Regionale Mandaatgroep.

Strategie en Ontwikkeling. Slimme stad: aktename goedkeuring 'City of
things projects' en goedkeuring start project 'Geconnecteerde
openbare verlichting op fietspaden'.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de goedkeuring van het project City of Things.
Artikel 2
Het college neemt akte van het financiële luik van het project.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
Stro
Dienst Mobiliteit
Dienst ICT
Dienst Financiën

Opstart en opvolging project
Medewerking project
Medewerking project
Opname budgetten in de boekhouding

Overheidsopdrachten. Aankoop en plaatsing van een bar-park op site Transit
M. Gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Aankoop en plaatsing van een bar-park” akte van het
gunningsvoorstel, opgesteld door de dienst Sport.
Artikel 2
Het college gunt de opdracht “Aankoop en plaatsing van een bar-park” aan de economisch
meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Kompan NV, Bosstraat 15 te 8780
Oostrozebeke.
Artikel 3
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in de prijsvraag.
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Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Begijnenstraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed: : Begijnenstraat 52/54 te 2800 Mechelen –
herstellingen gasleiding
Artikel 2
Het college legt aan de uitvoerder van de werken volgende maatregelen op:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u )
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
Routes werfverkeer:
 De werftransporten dienen zoveel mogelijk gebruik te maken van het hoger wegennet.
 Deze werfroutes dienen proper te worden gehouden.
 De lading dient afgedekt te worden conform artikel 45 van de wegcode. (KB van
1/12/1975)
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.
 in de schoolstraten (tijdens de vastgelegde uren per school).
Voor de transporten in de binnenstad:
van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter is een afzonderlijke aanvraag nodig bij de dienst
signalisatie. Deze transporten zijn niet toegelaten op:
 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 07.45 en 08.45 u en tussen 15.30 en
17.00 u;
 woensdag tussen 07.45 en 08.45 u, tussen 11.45 en 12.45 u;
 deze bepaling geldt niet tijdens de officiële schoolvakanties
Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Voorwaarden bij sloopwerken:
De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief afgevoerd,
waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere afvalstoffen.
De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en keurt goed:
De werfzone situeert zich in de Begijnenstraat ter hoogte van het nummer 52/54. Voetgangers
en fietsers blijven doorgang hebben. Het overige verkeer heeft geen doorgang meer ter hoogte
van de werf.
De Begijnenstraat wordt dubbel richting, doodlopend, plaatsing borden F45b.
In de Begijnenstraat ter hoogte van de nummer 50 wordt er parkeer- en stilstaanverbod
geplaatst, plaatsing borden E3.
Ter hoogte van het kruispunt Begijnenstraat met de Steenweg wordt er een verkeersbord C3
“uitgezonderd plaatselijk verkeer” geplaatst.
Gezien de Begijnenstraat onderbroken is wordt er een omleiding ingesteld via de ring waarbij
de omleidingsborden de vermelding “omleiding Begijnenstraat” dragen.
De Nauwstraat moet tijdens de werken toegankelijk blijven, de paaltjes dienden verwijderd te
worden.
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Ter beveiliging van de actieve weggebruikers legt het college aan de uitvoerder van de werken
volgende minimale maatregelen op:
Voetgangers:
Er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens, rolstoelen, ..., vlot
en veilig het voetpad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal 2cm en hebben een
afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1meter. In combinatie met een fietspad dient
deze 2 meter te zijn.
Fietsers:
Er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met fietsen, bakfietsen,
fietsaanhangwagen, ... , vlot en veilig het fietspad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal
2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te
worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk enkelrichtingsfietspad is 1 meter. Voor het
tweerichtingsfietspad is deze minimaal 2 meter. In combinatie met een enkelrichtingsfietspad
dient deze 2 meter te zijn.
Voor de overige weggebruikers:
 Auto’s:
omleiding volgen
 Vrachtvervoer: omleiding volgen
Artikel 4
Het college legt op dat de signalisatie van de werken/hinder, dient uitgevoerd te worden
overeenkomstig de plannen welke conform zijn bevonden door de politie Mechelen –
Willebroek.
Artikel 5
Het college besluit de werf, Begijnenstraat 52/54 te 2800 Mechelen – herstellingen gasleiding,
in de periode van 15-10-2018 tot en met 19-10-2015, toe te staan op voorwaarde dat de
bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt wordt aan dienst infrastructuur.
 de bewoners van de Begijnenstraat ten laatste 10 en ten vroegste 15 kalenderdagen voor
aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het ontwerp van de
bewonersbrief dient voorgelegd te worden aan de communicatiecel wegenwerken van de
stad Mechelen.
 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
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 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
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Communicatiecel
Wegenwerken
Uitvoeringsdiensten

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.
Paaltjes Nauwstraat weghalen en terug
plaatsen na de werken.

Marketing en Communicatie. Verkiezingen 2018: perscentrum.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit om op zondag 14 oktober 2018 een verkiezingsshow te organiseren in de
Keldermanszaal.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan afdeling Marketing & Communicatie om alle politieke partijen
aan te schrijven om op zondag 14 oktober 2018 naar het perscentrum te komen.
Artikel 3
Het college gaat akkoord om op de verkiezingsshow een voorschot van 350 EUR te voorzien op
artikel 13333/124/06.
Artikel 4
Het college gaat akkoord om op 14 oktober 2018 de medewerkers van de afdeling Marketing &
Communicatie en de technische wagens van de pers toegang te verlenen tot het autoluwe deel
van de Befferstraat om zo de binnenkoer van het stadhuis te bereiken.

P&P - Stadsontwikkeling. Keerdok/Eandis. Addendum bij de
samenwerkingsovereenkomst stad-Iverlek inzake de vermarkting van
de Eandiswijk, Eandissite - Elektriciteitstraat Mechelen. Doorverwijzing
naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring addendum bij de samenwerkingsovereenkomst stad-Iverlek inzake de
vermarkting van de Eandiswijk, Eandissite - Elektriciteitstraat Mechelen, zoals goedgekeurd
door de gemeenteraad van 28 maart 2017.

Natuur- en Groenontwikkeling. Aanplanten van Vredesbomen ter herdenking
van '14-'18.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan het aanplanten van vredesbomen in kader van de 100jarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog.
Artikel 2
Het college hecht goedkeuring aan het aanplanten van een vredesboom op onderstaande
locaties:
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-

Walem: op het kerkhof
Muizen: begraafplaats
Hombeek: begraafplaats
Leest: op de strooiweide van het kerkhof, in de buurt van het gedenkteken ter
nagedachtenis van de gesneuvelden
Heffen: in de buurt van het monument voor de gesneuvelden op de dorpsplaats
Centrum: op de begraafplaats in de buurt van de grafzerken ter nagedachtenis van de
gesneuvelden uit WOI.

Artikel 3
Het college oordeelt dat het aanplanten van de boom op de locatie te Walem niet schadelijk is
voor de erfgoedwaarde van het Beschermd dorpsgezicht ‘Onze-lieve-Vrouwkerk en kerkhof
met inbegrip van de omheining’.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Uitvoeringsdiensten

in de week
voor 11
november
2018

Aanplanten van 1
vredesboom te Heffen

Dienst Natuur-en
Groenontwikkeling zal de
locatie bezorgen.

Uitvoeringsdiensten

van 5
t.e.m. 9
november
2018
tussen 8u
en 10u.

De vredesbomen (4 stuks
winterlinde) zijn op te halen
in de loods van het ANB te
Olen.
Er worden twee extra
winterlindes aangekocht in de
plantmaat 14/16 met
draadkluit

Dienst Natuur-en
Groenontwikkeling zal de
verdere praktische info
bezorgen.

Uitvoeringsdiensten

in de week
voor 11
november
2018

Per boom (6 stuks) dient een
infobord geplaatst te worden.
Er dient ook een drager (paal
en bord) voorzien te worden.

Dienst Natuur-en
Groenontwikkeling zal
het digitale ontwerp voor
het infobord bezorgen in
overleg met de afdeling
Marketing &
Communicatie.

Begraafplaatsen

in de week
voor 11
november
2018

Aanplanten van 5
vredesbomen op de
begraafplaatsen

Economie. Beslissing tot naamswijziging The Box naar De Proeftuin.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist tot naamsverandering van het project “The Box” naar “De Proeftuin”.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Prinicpiële goedkeuring
winterkalender 2018.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een principiële toelating te
geven voor de globale winterkalender. De praktische uitwerking van deze evenementen dient
zo spoedig mogelijk aan het college voorgelegd worden.
Artikel 2
Het college gaat principieel akkoord met de organisatie van Winterbar Moose op het
evenementenplein voor Hangar (Transit M) van 7/11/2018 t.e.m. 02/02/2019 en neemt akte
van het feit dat de openingsuren en geluidsnormen zullen vergund worden via het
omgevingsloket. De inplanting en praktische afspraken zullen besproken worden met de dienst
Jeugd. Belangrijk aandachtspunt is dat de Hangar steeds bereikbaar blijft voor gebruikers.
Artikel 3
Het college gaat principieel akkoord met de organisatie van Mirage Winterbar op het
binnenplein, mits rekening te houden met de activiteiten in het stadhuis (o.a. gemeenteraad
18 december 2018: geen muziekactiviteit alsdan) en met de installatievergadering van de
gemeenteraad op 2/1/2019 in de raadzaal (de muziekactiviteit alsdan dient verplaatst te
worden naar andere datum).
Artikel 4
Het college staat verhogingen op de geluidsnorm toe zoals vermeld in de kalender, 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.
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