STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 6 april 2018

Belastingen en Inningen. Belasting op uitdrijvingen 2017. Vaststelling en
uitvoerbaarverklaring dossier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
uitdrijvingen 2017 voor een totaal bedrag van € 7.552,55 waarvan.

Toezicht Financiën. Sociaal Huis. Aktename overzichtslijst van de
beslissingen genomen op de OCMW-raadszitting van 19 maart 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 19 maart 2018.

Toezicht Financiën. Kerkfabrieken. Aktename notulen Sint-Pieter 3 maart
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Pieter van
3 maart 2018.

Overheidsopdrachten. Bedeling Nieuwe Maan edities mei 2018 - april 2019 Gunning bestek 2018-OO-MARCOM-334.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van nazicht van de offertes van 28 maart 2018,
opgesteld door de 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 “Bedeling Nieuwe Maan edities mei 2018 - april 2019” op basis
van het verslag van nazicht aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend
met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde BD myShopi, De Kleetlaan 12B te 1831
Diegem.
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Belastingen en Inningen. Belastingreglement op de afgifte van
administratieve stukken. Verwijzing van de wijziging van het
belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken naar de
gemeenteraad ter goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de wijziging, met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31
december 2019, van het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken.
Het vorige gemeenteraadsbesluit ten deze wordt opgeheven.

Sport. Toewijzing van de subsidiebedragen van de subsidie voor
sportwerking voor het werkingsjaar 2017 - begrotingsjaar 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft goedkeuring aan de 106 aanvragen voor subsidie sportwerking voor het
werkingsjaar 2017 (begrotingsjaar 2018).
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
artikel

bedrag (euro)

2018/6490120/70/0740/02

€ 230 000

omschrijving
Subsidie sportwerking

Sport. Toewijzing van subsidiebedragen voor sportopleidingen voor het
werkingsjaar 2017 - begrotingsjaar 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft goedkeuring voor de subsidie sportopleidingen voor het werkingsjaar 2017
(begrotingsjaar 2018) aan volgende clubs:
Club

Bedrag

Motivatie

1

BC De Nekker

€ 16,00

Dossier in orde

2

BD Opslag vzw

€ 30,00

Dossier in orde

3

Dansschool K!dans vzw

€ 88,50

Dossier in orde

4

GymFlex vzw

€ 1 700,00

Dossier in orde

5

KKT Moedig en vrij

€ 732,50

Dossier in orde

6

KMTHC - sectie hockey

€ 615,00

Dossier in orde

7

Koninklijke Kring Der Mechelse Turners

€ 744,38

Dossier in orde
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8

Koninklijke Sporting Club Mechelen

€ 100,00

Dossier in orde

9

KT Moed en Kracht vzw

€ 135,00

Dossier in orde

10

Kunstschaats Academie Hivernia Mechelen

€ 450,00

Dossier in orde

11

Mavoc Mechelen

€ 155,00

Dossier in orde

12

Neo HockeyClub vzw

€ 170,00

Dossier in orde

13

Pelican school

€ 95,00

Dossier in orde

14

Regionale Atletiekverenigingen Mechelen

€ 700,00

Dossier in orde

15

Rom Skippers Mechelen

€ 870,00

Dossier in orde

16

Rugby Mechelen

€ 120,00

Dossier in orde

17

TC Key Point

€ 120,00

Dossier in orde

18

Uechi-Ryu Karate-Do Belgium vzw

€ 190,00

Dossier in orde

19

Vertical dance & fitness

€ 450,00

Dossier in orde

20

Windsurfclub Alleman

€ 200,00

Dossier in orde

21

WVD-Mechelen vzw

€ 200,00

Dossier in orde

22

YR KV Mechelen

€ 300,00

Dossier in orde

Artikel 2
Het college besluit de aanvraag voor de opleidingssubsidies werkingsjaar 2017 –
begrotingsjaar 2018 niet te weerhouden voor vermelde sportvereniging om volgende reden:
Club
1

Motivatie

Shokotan Karate Mechelen

De opleiding werd niet gevolgd in 2017.

Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
artikel
2018/6490120/70/0740/02

bedrag
€ 8 181.38

omschrijving
Subsidie voor opleiding

Overheidsopdrachten. Aanbrengen, huur, nivelleren en verwijderen van zeeof Rijnzand voor Sporten-onder-den-Toren. Bestek 2018-OO-SPO-320.
Goedkeuring gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van nazicht van de offertes van 26 maart 2018,
opgesteld door Sport in samenwerking met de dienst Overheidsopdrachten.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
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Artikel 3
Het college gunt de opdracht “Aanbrengen, huur, nivelleren en verwijderen van zee- of
Rijnzand voor Sporten-onder-den-Toren” op basis van het verslag van nazicht aan de
economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Merreco, Nijverheidsstraat
5 te 2870 Ruisbroek (Antw.).

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Straatfeest Jan Frans van
Geelstraat 30 juni 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Jan Frans van Geelstraat de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op
zaterdag 30 juni 2018 van 09u tot 24u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 Algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005.
 Conform het goedgekeurde kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 mag de maximale
geluidsnorm niet meer dan 85 dB(A) bedragen.
 Algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005.
 Een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden.
 Er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP).
 Algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014.
 De organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen.
 Het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden.
 De bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

30/6/2018
van 09u
tot 24u

Verkeersvrij maken
van Jan Frans van
Geelstraat



30/6/2018
van 09u
tot 24u

Parkeervrij maken
van Jan Frans van
Geelstraat ( vanaf
sporthal tot einde
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straat)
Artikel 3
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het straatfeest in de Jan Frans van Geelstraat dat doorgaat op 30 juni 2018,
vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het straatfeest in de Jan Frans van Geelstraat dat doorgaat op 30
juni 2018 in Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing van 30 juni 2018,
behoudens andersluidende.
Artikel 2: Jan Frans van Geelstraat
-Het parkeren is verboden tussen het huisnummer 1 en het kruispunt met de Rubesstraat van
30 juni 2018 van 09.00 uur 24.00 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
reglementering aanduiden.
-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen van 30 juni 2018 tussen
09.00 uur en 24.00 uur tussen het kruispunt met de Rubensstraat en het huisnummer 1. Dit
wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Straatfeest Klaverstraat 16 juni
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Kalverstraat de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op 16 juni 2018
van 16u tot 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.
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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

16/6/2018
15u tot
17/6/2018
03u

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van Kalverstraat

opmerking


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

Artikel 4
Artikel 1: Omschrijving:
-Ingevolge de organisatie van het straatfeest in de Klaverstraat, dat doorgaat op 16 juni 2018
in Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 16 juni en 17 juni 2018
behoudens andersluidende.
Artikel 2: Klaverstraat
-Het parkeren is verboden tussen het kruispunt met de Boterbloemstraat en de Rietstraat op
16 juni 2018 vanaf 15u00 tot 17 juni 2018 om 03u00, 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 van 16 juni 2018 om 15u00
tot 17 juni 2018 om 03u00. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
Artikel 3:
-Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
-Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
-Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.
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mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Familiefeest Vera Turpyn 20 april
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de organisatie van een familiefeest van Vera Turpyn en Dirk
Werquin op vrijdag 20 april 2018 van 20u tot 21 april 2018 03u in Heilige Geestkapel en
Heilige Geesthuis. Volgende voorwaarden worden bijkomend opgelegd:
 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 sleutel voor het neerlaten van de paaltjes kan afgehaald worden bij het
evenementenloket, tegen betaling van een waarborg van 50 euro.
 Op 20 april vindt er in co-organisatie met de jeugddienst de Maanrockrally plaats in het
cultuurcentrum. Deze activiteit mag niet gestoord worden.
Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 25 euro.
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min op
20/4/2018 van 20u tot 21/4/2018 03u 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 4
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,…).
 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 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum
20/4/2018

opdracht

opmerking

Ter beschikking stellen van
elektriciteit

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Schoolfeest De Bel 2 juni 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan Go!
Basischool De Bel voor de organisatie van hun schoolfeest op en rond de school op 2 juni 2018
van 09u 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
Verkeerssignalisatie

datum
2/6/2018
van 09u
tot 20u

opdracht

opmerking

Parkeer- en verkeersvrij
maken van Peter Benoitstraat
van nr. 1 tot 19 te Muizen

Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend
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Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het schoolfeest van BS De Bel dat doorgaat op 2 juni 2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het schoolfeest van BS De Bel dat doorgaat op 2 juni 2018, in
Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing 2 juni 2018 van 09u00 tot 20u00,
behoudens andersluidende.
Artikel 2: PETER BENOITSTRAAT
-Het parkeren is verboden tussen huisnummer 1 en huisnummer 19, op 2 juni 2018 van 09u00
tot 20u00, 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 tussen huisnummer 1 en
huisnummer 19 op, 2 juni 2018 van 09u00 tot 20u00. 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.

Publicatie website College van burgemeester en schepenen
6 april 2018

9

