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

Toezicht Financiën. OCMW-vereniging Audio. Aktename overzichtslijst van
de beslissingen genomen op de Raad van Beheer van 8 december 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de overzichtslijst met een beknopte omschrijving van de
beslissingen genomen in de Raad van Beheer van de OCMW-vereniging Audio van 8 december
2017.
De overzichtslijst zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering
van 5 januari 2018, na goedkeuring ervan.

Bestuurlijk Beheer. Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA)
Mechelen vzw. Vervanging afgevaardigde in algemene vergadering en raad
van bestuur. Verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanduiding van de heer Vladimir Voskanian als lid van de algemene vergadering en
voordracht als kandidaat-bestuurder van de vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
(PWA) Mechelen, ter vervanging van mevrouw Gökben Üner.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Nieuwjaarsdrink Dageraadstraat 21
januari 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Dageraadstraat de toelating wordt verleend om een Nieuwjaarsdrink te organiseren op
zondag 21/1/2018 van 10u30 tot 13u30, 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.
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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

21/1/2018
van 10u30
tot 14u

Verkeersvrij maken
van Dageraadstraat

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 de nieuwjaarsdrink die doorgaat in de Dageraadstraat op 21 januari 2018, vast
als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de nieuwjaarsdrink die doorgaat in de Dageraadstraat op 21
januari 2018 in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 21 januari 2018
behoudens andersluidende.
Artikel 2: DAGERAADSTRAAT (tussen brandweerkazerne en Koolstraat)
- Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 21 januari 2018, tussen
10.30 uur en 14.00 uur. 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. Nieuwjaarsdrink Canadalaan 20
januari 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Canadalaan, Berkenlaan en Zilverberkenlaan de toelating wordt verleend om een
nieuwjaarsdrink te organiseren op zaterdag 20 januari 2018 van 18u tot 21u, 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

20/1/2018
van 12u
tot 22u

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van stukje
Canadalaan (aan
treurwilg – tussen
Canadalaan en
Berkenlaan)

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 de nieuwjaarsdrink die doorgaat in de Canadalaan op 20 januari 2018, vast als
volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de nieuwjaarsdrink die doorgaat in de Canadalaan op 20 januari
2018 in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 20 januari 2018
behoudens andersluidende.
Artikel 2: Canadalaan – gedeelte tussen Canadalaan 2 en Berkenlaan 10 (ter hoogte van
treurwilg)
- Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 20 januari 2018 tussen
12.00 uur en 22.00 uur. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
- Het parkeren is verboden op 20 januari 2018 tussen 12.00 uur en 22.00 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.
Artikel 3:
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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. Nieuwjaarsdrink NatteAuweKool 20
januari 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Nattehofstraat, Koolstraat, Auwegemstraat en Auwegemvaart de toelating wordt verleend
om een nieuwjaarsdrink te organiseren op zaterdag 20 januari 2018 van 16u 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.
 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 kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Roel De Nijn op basis van het
blanco moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden
 de verkoop is verboden aan minderjarigen
 de verkoop mag niet gebeuren aan personen die kennelijk dronken zijn
 de aanvrager ziet er op toe dat de andere personen die eventueel drank zouden schenken
eveneens in het bezit zijn van een blanco moraliteitsattest.
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Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
 De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn.
 Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
 Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen aanwezig te
zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken te voorzien. In de nabijheid moet steeds
iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet
onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

19/1/2018
12u tot
20/1/2018
24u

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van parking aan
kanoclub
(Auwegemvaart
56)

opmerking


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

Artikel 5
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van de nieuwjaarsdrink van het buurtcomité ‘NatteAuweKool’, die doorgaat op 20
januari 2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de nieuwjaarsdrink van het buurtcomité ‘NatteAuweKool’, die
doorgaat op 20 januari 2018 op de Auwegemvaart te Mechelen, zijn hierna vermelde
bepalingen van toepassing op 20 en 21 januari 2017, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Auwegemvaart
Het parkeren is verboden op de parking, gelegen in de grasberm, tegenover het huisnummer
56 (clubgebouw KCCM) van 19/01/2018 om 12u00 tot 20/01/2018 om 23u59. Deze maatregel
wordt ter kennis gebracht door verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen van het type Xa,
die het begin van de reglementering aanduiden en van het type Xd, die de herhaling van de
reglementering aanduiden.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.
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Cultuurontwikkeling. Goedkeuring toelage als vrijetijdsproject voor
personen in armoede.
Besluit:
Artikel 1
Het college volgt het advies van het Lokaal Netwerk Vrijetijdsbesteding van Personen in
Armoede en verleent een toelage van 1193,52 euro aan welzijnsorganisatie De Lage Drempel
vzw voor drie georganiseerde activiteiten in 2017, te verrekenen op de begrotingspost raming
2017140347, budgetsleutel 2017/6490120/70/0709/01.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Club Tropicana 29 en 30 juni 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
KMTHC voor de organisatie van Club Tropicana in Hombeek (Bergenstraat 2) op 29 en 30 juni
2018, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De fuif met dj dient [aantal] erkende bewakingsagenten te voorzien.
 Einde van de bonnetjesverkoop om 02.30 uur, einde drankverkoop om 02.45 uur, einde
fuif om 03.00 uur met uitloop tot max. 03.30 uur
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
 Gezien het evenementen onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoeker), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden, ten laatste 4 weken voor het evenement.
Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min op 29
en 30 juni 2018, telkens van 18u tot 03u 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.
 Registratie van het geluidsniveau gedurende heel het evenement. Indien nodig zal deze
meting opgevraagd worden.
 Afstellen van boxen zodat het geluid minder ver draagt.
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Artikel 3
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Julie De Pauw op basis van het
blanco moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden
 de verkoop is verboden aan minderjarigen
 de verkoop mag niet gebeuren aan personen die kennelijk dronken zijn
 de aanvrager ziet er op toe dat de andere personen die eventueel drank zouden schenken
eveneens in het bezit zijn van een blanco moraliteitsattest.
Artikel 4
Het college geeft een toelating om bewegwijzering op te hangen in de Mechelseweg,
Bankstraat, Zemsteweg, Battelsesteenweg, Stuivenbergvaart, Hombeeksesteenweg,
Brusselpoort, Zemstbaan, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 27/6/2018 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 2/7/2018.
 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 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 regels 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.
 De geldende stedelijke reglementen zijn van toepassing.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 6
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum

opdracht
Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen:
-

300 stoelen
150 nadars
150 tafels 2m10
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mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Posse Leest 1 en 2 april 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
vzw Posse Leest voor de organisatie van Posse Leest in het centrum van Leest op 1 en 2 april
2018, 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
 Aan de organisatoren wordt gevraagd om voldoende grote tijdelijke verkeersborden te
voorzien
 De opkuis wordt verdeeld onder de organisatie en de stad als volgt : deel organisator:
dierengebeuren, deel stad: kermis- en marktgebied en dorpshuis. Bij niet naleving zullen
de ABP en het belastingreglement ter zake toegepast worden.
 Het plaatsen van de aanwijzingsborden, die de parkings aanduiden dienen aangemaakt en
geplaatst te worden door de organisatie vzw Posse Leest.
 In de Molenbeekstraat was een WC-container op het fiets-/voetpad geplaatst die reeds
voor aanvang van het evenement was geplaatst en niet onmiddellijk kon verwijderd
worden bij einde evenement zodat voetgangers en fietsers de rijbaan moesten opgaan/rijden. Deze WC-container dient ofwel:
- pas geplaatst te worden bij het verkeersvrij maken van het evenementengebied en bij
einde onmiddellijk verwijderd te worden;
- wanneer deze op voorhand wordt geleverd en/of niet onmiddellijk kan opgehaald
worden, op een verkeersvrije plaats gezet te worden.
 De opstelling van de kermis kan voor de grote attracties op dinsdag vanaf 19.00 uur en
voor de kleinere attracties woensdag vanaf 13.00 uur. Indien dit problemen zou geven met
de omliggende school en/of gemeentehuis zal de marktontvanger van dienst de nodige
afspraken maken om dit op elkaar af te stemmen.
 Dienst economie is in het verleden overeengekomen met de organisator dat er geen
kermiskramen opgesteld worden op het marktgebied om een duidelijke scheiding te
behouden tussen de organisatie van de kermis en die van de jaarmarkt.
Artikel 2
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
 De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn.
 Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
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Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen aanwezig te
zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken te voorzien. In de nabijheid moet steeds
iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet
onbeheerd worden gelaten.
Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.

Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van een grondvuur en vuurkorven, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
 De bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd.
 Een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten.
 Nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen aanwezig te zijn. In de nabijheid moet
steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen
niet onbeheerd worden gelaten.
 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, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 30/3/2018 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 4/4/2018.
 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

Uitvoeringsdiensten

opdracht
Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen:

opmerking
Huurprijs: GRATIS

Zondag 1 april 2018: kiosk,
vanaf 12u tot 16u
Maandag 2 april 2018: 550
meter nadars, 10 herassen,
70 grote tafels, 20 kleine
tafels, 60 stoelen
Dichten van putten en
oneffenheden in de
Kooterweg – deze fungeert
als toegangsweg tot de Posse
Leest Parking
Verkeerssignalisatie

1/4/2018
an 12u tot
19u

Parkeer- en verkeersvrij
maken van Leestdorp vanaf
Kouter tot aan de Pastoor de
Heuckstraat

1/4/2018

Plaatsen van een
verkeersbord E3, op de
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ruimte tussen de kerk en het
KBC kantoor
2/4/2018
van 06u
tot 19u

Parkeer- en verkeersvrij
maken van:








Marketing en
communicatie

Begin
maart
2018

Leestdorp vanaf
Kouter tot aan de
Pastoor de Heuckstraat
tot aan de Zennebrug
de Molenstraat vanaf
Leest Dorp tot
Heirstraat
Vinkstraat vanaf Ter
Moortele tot aan de
Molenstraat
De Kouter vanaf
Dorpslaan tot aan de
Prinsenlaan
Fazantenstraat,
gedeelte tussen de
Patrijzenstraat en de
Dorpstraat
Ten Moortele

Opnemen van evenement in
de gebruike
stadscommunincatie
Aanleveren van partnerlogo
stad Mechelen, om op te
nemen in de communicatie
van Posse Leest

UiT in Mechelen

Begin
maart
2018

Aankondiging in de
activiteitenkalender van de
Nieuwe Maan, mechelen.be
en uitinmechelen.be

Wijkonderhoudsteam

Leveren van 20
afvalcontainers

Economie

Plan kermiskramen bezorgen

Op voorwaarde dat de
activiteit 6 weken voor
het verschijnen van de
Nieuwe Maan door de
organisator in de
UiTdatabank wordt
ingevoerd.

Artikel 6
Het college vaardigt burgemeester Bart Somers en de schepenen Marc Hendrickx, Marina De
Bie, Stefaan Deleus en Koen Anciaux af voor de uitreiking van de eerste drie prijzen ‘weging
Vette Os’ aan de winnaars op maandag 2 april 2018. Het precieze uur en de exacte locatie
zullen nog meegedeeld worden aan het college en voorgelegd worden via de uitnodigingen.
Artikel 7
Het college beslist om de huur- en werkingskosten van het feestmateriaal en de kiosk gratis
ter beschikking worden gesteld van de vzw Posse Leest.
Artikel 8
Het college neemt kennis van de volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
opdracht

datum

opmerking

Openbare Orde

1 en 2 april
2018

Extra toezicht houden tegen vandalisme
aan kermisattracties, dit zowel tijdens
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piekmomenten als ’s avonds.
Artikel 9
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
artikel

bedrag
6000 €

omschrijving

leverancier

Toelage Posse leest

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Langste Veggietafel 12 april 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Mechelen Klimaatstad voor de organisatie van de Langste Veggietafel op de Grote Markt op
donderdag 12 april 2018 17u30 tot 20u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De opbouw kan starten om 12u en afbraak tot 23u. Tenten mogen blijven staan tot 13 april
2018.
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
 Gezien het evenementen onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoeker), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden, ten laatste 4 weken voor het evenement.
 de activiteit beperkt blijft tot het gedeelte binnen de verwijderbare paaltjes;
 sanitaire voorzieningen worden geplaatst en dit in functie van het aantal te verwachten
bezoekers. Het sanitair dient voldoende en duidelijk bewegwijzerd te worden.
 De voertuigen die komen laden/lossen dienen voorzien te worden van een
doorgangsbewijs, afgeleverd door het team verkeerssignalisatie. Er dient ook rekening
gehouden te worden met het autoluw karakter van de Grote Markt en waarbij, tussen 11
en 18u, de nummerplaten van de voertuigen dienen geregistreerd te worden bij Indigo.
Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 0,00 euro
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college besluit om de organisatie van deze Langste Veggietafel te ondersteunen door het
gratis ter beschikking stellen van het gevraagde feestmateriaal en elektriciteit, water.
Artikel 4
Het college geeft toelating om indien de organisator dit wenst een kadertent te huren bij
Flandria Rent. Het budget hiervoor is voorzien op budgetcode 2017/6130270/70/0710/01 op
raming 2017147107.
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Artikel 5
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
artikel

bedrag

Budgetsleutel
2017/6130270/70/0710/01

omschrijving

Nog te bepalen,
afhankelijk van vraag
organisator

Huur kadertent

leverancier
Flandria Rent

Artikel 6
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas, 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 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum
12/4/2018

opdracht
Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen:

opmerking
Huurprijs: gratis

120 tafels, 700 stoelen, 2
kleine tentjes, 20 nadars
12/4/2018

Verwijderen en terugplaatsen
van paaltjes Grote Markt

12/4/2018

Voorzien van elektriciteit

Marcom

Opnemen van activiteit in
reguliere communicatie

Wijkonderhoudsteam

12/4/2018

Leveren en ophalen van de
gevraagde afvalcontainers

Interne
dienstverlening en
protocol

12/4/2018

Zorgen dat waterkraantje
aan Keldermanszaal gebruikt
kan worden.

Organisator dient
evenement wel zelf in te
voeren in Uitdatabank

Artikel 8
Het college duidt schepen Marina De Bie aan om op 12 april 2018 mee aan te schuiven aan de
Langste Veggietafel tussen 17.30 en 19.30u.
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