STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 6 oktober 2017

Belastingen en Inningen. Belasting op sluikstorten 2017. Vaststelling en
uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
sluikstorten 84875– 2017 voor een totaal bedrag van € 17.875,00.

Belastingen en Inningen. Belasting op bedrijfsgebouwen op bedrijfsruimten
die beschouwd worden als onafgewerkt, leegstaand of verwaarloosd.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
leegstaand en/of verwaarloosde bedrijfsruimten – aanslagjaar 2017-1 voor een totaal bedrag
van € 218.336,32.

Toezicht Financiën. Agentschap Integratie en Inburgering (Huis van het
Nederlands Provincie Antwerpen vzw). Verwijzen jaarrekening 2016
voor aktename naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
• Aktename jaarrekening 2016 private stichting Agentschap Integratie en Inburgering.

Toezicht Financiën. Scholengroep 5. Verwijzen jaarrekening 2016 voor
aktename naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
• Aktename jaarrekening 2016 Scholengroep 5.

Toezicht Financiën. Kerkfabrieken. Aktename notulen Kerkraad LieveVrouweparochie 4 september 2017.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkraad van de kerkfabriek LieveVrouweparochie van 4 september 2017.

Administratie Stedelijke Infrastructuur. Openbaar domein. Plaatsen van
nutsleidingen - goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft toelating aan Telenet, Vaartdijk 59 te 3018 Wijgmaal, voor de uitvoering van
volgende werken:
• Battelsesteenweg:
Graafwerken (beperkte montage): 1. Kabel – 1. (Punt)-herstelling (kabelvervanging<2m) –
2. Niet-monoliete bestrating T-ICS 17471
• Hoogstraat:
Graafwerken (beperkte montage): 1. Kabel – 1. (Punt)-herstelling (kabelvervanging<2m) –
2. Niet-monoliete bestrating T-ICS 17457
• Weverstraat:
Graaf-en/of montagewerken: Paddestoel – 3. Vervangen/rechtzetten/verhogen van
bestaande paddenstoel (inclusief alle netwerkelementen + montage) – 2. Niet-monoliete
bestrating – T ICS 17468
Artikel 2
Het college geeft toelating aan Telenet NV Netaanleg, t.a.v. Kurt Moens, Liersesteenweg 4 te
2800 Mechelen, voor de uitvoering van volgende werken:
• Kleinestraat:
Kleine nutswerken – coax aansluiting TV distributie – T 17461
• Aspergeveld:
Kleine nutswerken – coax aansluiting TV distributie – T 17457
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Proximus Local Planning en Engineering, Lange Nieuwstraat 106
te 2000 Antwerpen, voor de uitvoering van volgende werken:
• Loteling- Zwijvegemstraat:
Telecomwerken – P 17466
Artikel 4
Het college geeft toelating aan Telenet NV Netaanleg, Antoon Catriestraat 18 te 9031 Drongen,
voor de uitvoering van volgende werken:
• Antwerpsesteenweg:
Plaatsen van ondergrondse kabel saneren – T 17467
• Beekstraat:
Plaatsen van ondergrondse leiding – T 17463
Artikel 5
Het college geeft toelating aan Eandis, Elektriciteitstraat 70 te 2800 Mechelen voor de
uitvoering van volgende werken:
• Plattebeekstraat:
MD: Buis PE DN200 L14M SDR17 + gele streep = 98m – E 17460
• Paardenkerkhofstraat:
Uitbreiding Malinet – E 17469
• Van Benedenlaan:
LS-uitbreiding – E 17459
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•
•
•
•

Hanswijkvaart:
Uitlussen werfcabine 1103 – E 17458
Jan Schoonjansstraat:
LS-en gasuitbreiding voor verkaveling – E 17465
Beukstraat:
Gasuitbreiding – E 17462
Fr.de Merodestraat:
Uitbreiding Malinet – E 17470

Artikel 6
Het college geeft toelating aan Eurofiber NV, Belgicastraat 5 Building Fountainplaza 504 te
1930 Zaventem, voor de uitvoering van volgende werken:
• Egide Walschaertsstraat:
Puntopening aanleg van telecomleiding – EU 17464.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Heembeemd 83-85-87.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Heembeemd 83-85-87 en die
bouwwerken 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
• niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
Maximale belasting werfverkeer:
Voor de transporten van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter is een afzonderlijke
aanvraag nodig bij de dienst signalisatie.
Aan- of afvoer van afvalstoffen en bouwmaterialen:
De transporten van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter zijn in de binnenstad niet
toegelaten op:
• maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 07.45 en 08.45 u en tussen 15.30 en
17.00 u;
• woensdag tussen 07.45 en 08.45 u, tussen 11.45 en 12.45 u en tussen 15.30 en 17.00 u.
Er worden geen werftransporten toegelaten:
• zon- en feestdagen;
• tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit:
Heembeemd wordt afgesloten, dubbelrichting en doodlopend tot tegen de werfzone. Voor
voetgangers en fietsers blijft er een vrije doorgang van 2,5 m.
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Artikel 4
Het college neemt er kennis van dat het signalisatieplan door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct is verklaard en keurt dit goed.
Artikel 5
Het college besluit de werf, in de periode van 23/10/2017 tot 22/12/2017 toe te staan op
voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
• in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
• de bewoners van de Heembeemd en Zelestraat 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 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 - interventie verkeer - adviezen. Goedkeuring herstellingswerken
Colomalaan (in het kader van het stationsproject).
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van:
• de herstellingswerken die zich situeren in de werfzone aan de Colomalaan, in het kader van
het stationsproject;
• van de toegevoegde nota van Erik Depré, projectmanager Igemo, inzake de vergadering
van het Wekelijks Overleg MinderHinder (WOM) van 5 oktober 2017.
De werken omvatten het herstellen van Colomalaan in de oorspronkelijke toestand, gelet op
het feit dat er ter hoogte van de hoogspanningscabine een ‘knik’ in de rijbaan zit.
De werken worden uitgevoerd in opdracht van Tuc Rail.
Hoofdaannemer is de firma Van Wellen.
Projectleider is Wim Wyckmans.
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
• niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit:
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•

de Colomalaan eenrichtingsverkeer te maken met rijrichting van de Colomabrug naar de
Jubellaan;
• dat het verkeer op de Jubellaan dan kan omgeleid worden via de Stenenmolenstraat (optie
3);
mits wordt voldaan aan volgende voorwaarden tijdens de werken:
• Stenenmolenstraat wordt volledig enkelrichting (Jubellaan tot de Tervuursesteenweg)
tijdens de werken;
• de laatste 3 parkeerplaatsen in de Stenenmolenstraat ter hoogte van nummers 4-6-8
worden vrijgehouden, daar anders de bussen van De Lijn een probleem zouden kunnen
hebben met de draaibeweging.
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 besluit de werf volgens optie 3 met voorwaarden (artikel 3) toe te staan in de
allerheiligenperiode 2017 (in plaats van in de periode van 16 oktober 2017 tot 25 oktober
2017) op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
• in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
• de bewoners/handelaars van de Stenenmolenstraat en Tervuursesteenweg (gedeelte
tussen Colomaplein en Stenenmolenstraat) voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht
i.v.m. de werken.
Artikel 6
Het college besluit dat de vergunning tot het signaleren van werken en
verkeersbelemmeringen mag afgeleverd worden door het team signalisatie, als gemachtigde
van de burgemeester.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Verspreiding via de geëigende kanalen.

Artikel 8
Het college vraagt dat het klein gedeelte van het wegdek, gelegen tussen de Colomabrug en
het deel waar de reeds vernieuwde asfalt ligt (ter hoogte van de groene paaltjes ), mee kan
geasfalteerd worden, mogelijk in samenspraak met de Uitvoeringsdiensten.

Politie - verkeer interventie educatie. Goedkeuring campagne 'Wel Jong Niet
Gek' van 23 t.e.m. 28 oktober 2017 en van 5 t.e.m. 8 maart 2018.
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.
De communicatie rond dit project zal gebeuren door burgemeester Bart Somers en de
schepenen Marc Hendrickx en Stefaan Deleus.
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 maart 2018 op te
nemen in de begroting van 2018.
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Artikel 3
Het college geeft opdracht aan:
•

Uitvoeringsdiensten
- leveren van 20 nadarbarelen;
- voorzien van elektriciteit : 10 verlengdraden en 2 verdeelkasten (op parking volgens te
leveren plan);

•

Jeugddienst:
- vrijhouden van Perron M op beide data in oktober 2017 en maart 2018 (25/10, 26/10,
27/10 en 28/10/2017 en van 5/3/18 tot en met 8/3/2018).
Preventiedienst - Gemeenschapswachten
- voorzien van 2 gemeenschapswachten 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.

Bestuurlijk Beheer. Ivarem. Goedkeuring statutenwijziging. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
• Goedkeuring statutenwijziging van de opdrachthoudende vereniging Ivarem geagendeerd
op de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2017.

Bestuurlijk Beheer. Igemo. Goedkeuring statutenwijziging. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
• Goedkeuring statutenwijziging van de opdrachthoudende vereniging Igemo geagendeerd
op de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2017.

Bestuurlijk Beheer. Cipal. Goedkeuring statutenwijziging. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
• Goedkeuring statutenwijziging van de dienstverlenende vereniging Cipal geagendeerd op
de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2017.

Preventie en Veiligheid. Goedkeuring acties "Week van het Nederlands" en
"5 jaar Samen Inburgeren"
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Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan de acties in het kader van de “Week van het Nederlands”
van 7–14 oktober 2017.
Artikel 2
Het college hecht goedkeuring aan de acties in het kader van het 5-jarig jubileum “Samen
Inburgeren”.

Overheidsopdrachten. Aanstellen van een landmeter-expert voor het
opstellen van schattingsverslagen, opmaken van opmetingsplannen en
plaatsbeschrijvingen - gunning bestek 2017-OO-VB-250.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Aanstellen van een landmeter-expert voor het opstellen
van schattingsverslagen, (optioneel) opmaken van opmetingsplannen” akte van het verslag
van nazicht van de offertes van 15 september 2017, opgesteld door de dienst Vastgoedbeleid.
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 “Aanstellen van een landmeter-expert voor het opstellen van
schattingsverslagen, (optioneel) opmaken van opmetingsplannen” aan de economisch meest
voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Jelle Broothaerts
(landmeter/schatter), Pennemeesterstraat 41 te 2800 Mechelen.

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Triple-A: Uitbreiding opdracht 2017STRO-240 “het mobiel pop-up center (duurzaam voorbeeldhuis) om
mensen aan te zetten om te renoveren”.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de uitbreiding van de overheidsopdracht 2017-STRO-240 “Ontwerp en
productie mobiel pop-up center (duurzaam voorbeeldhuis) om mensen aan te zetten om te
renoveren” goed.

Natuur- en Groenontwikkeling. Modelgraftuin. Goedkeuring ontwerp fase3
(oostgericht begraven) en fase 4. Verwijzen bestek en vaststellen
gunningswijze naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om het inrichtingsvoorstel voor de modelgraftuin fase 3 (oostgericht
begraven) goed te keuren.
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Artikel 2
Het college beslist om het inrichtingsvoorstel voor de modelgraftuin fase 4 goed te keuren.
Artikel 3
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
• Vaststelling wijze van gunnen volgens de openbare procedure met gunningscriterium
‘laagste prijs’ aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek 2017-00-BEGR-274,
inzake inrichting ‘Niet ommuurde gedeelte begraafplaats Mechelen – Deel 3 oostgericht
begraven (fase 3) en modelgraftuin (fase 4)’.

Mondiaal Beleid. Tentoonstelling 'Gebombardeerd' georganiseerd door
Handicap International van 8 tot 22 november 2017 in de Bruul.
Toestemming en geven van opdrachten.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de toelating verleend door de burgemeester aan Handicap
International om de fototentoonstelling ‘Gebombardeerd’ te organiseren in de Bruul van 8
november tot en met 22 november 2017.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de beslissing van de burgemeester om toelating te verlenen tot
inname openbaar domein en gaat akkoord met de beperkingen opgelegd door de politie.
Artikel 3
Het college vaardigt de schepenen Marina De Bie en Walter Schroons af om deel te nemen aan
het openingsmoment van de tentoonstelling op 9 november 2017 om 11.30u in de Bruul, ter
hoogte van nummer 52 (overkant Inno).
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Uitvoeringsdiensten
team transport en
evenementen

8/11/2017

Directie facilitaire
ondersteuning

8/11/2017

Mobiliteit

8/11/2017
en
22/11/2017
9/11/2017

-Ter beschikking stellen
van twee
arbeidskrachten die
helpen om de
tentoonstelling op te
bouwen
-Zorgen voor de juiste
stroomtoevoer (3 x 220
W) op de locatie van de
tentoonstelling (Bruul
52)
De toestemming geven
aan een elektricien van
de stad om de
elektrische installatie te
keuren.
Toestemming autoluw
gebied aan busje
Handicap International
Berichtje op sociale
media stad Mechelen

Marketing &
Communicatie
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Mondiaal Beleid. Toestemming uitgave folder Mondiale Raad en geven van
opdrachten.
Besluit
Artikel 1
Het college geeft toestemming aan de dienst Mondiaal Beleid om in samenwerking met de
Mondiale Raad een folder te maken over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, met de
bedoeling het Mechels Mondiaal netwerk bekend te maken in Mechelen.
Artikel 2
Het college duidt burgemeester Bart Somers en schepen Marina De Bie aan voor het schrijven
van een voorwoord voor deze folder, samen met het voorwoord van de voorzitter van de
Mondiale Raad.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Marketing &
Communicatie

datum
Najaar
2017

opdracht

opmerking

Ondersteuning bij het uitwerken
van deze folder op vlak van
concept, redactie, print en layout.

In overleg met de
consulent Mondiaal Beleid.

P&P - Mobiliteit. Shopping shuttle. Verlengen van de kaderovereenkomst tot
22 maart 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de positieve evaluatie van de shopping shuttle en beslist om de
overeenkomst met Taxi Hendriks voor de uitbating van de shopping shuttle met 6 maanden te
verlengen.
Artikel 2
Het college maakt de afspraak dat het volgend communicatiebericht over de shopping shuttle
gezamenlijk zal gebeuren door de schepenen Katleen Den Roover en Marina De Bie.

Sociale Tewerkstelling. Aktename VDAB Netwerkevent 55+ donderdag 19
oktober 2017, beslissing bestemming beschikbaar budget en
afvaardiging college.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de organisatie van het “Provinciale Netwerkevent 55+” door VDAB
in het Congrescentrum Lamot, Van Beethovenstraat 8 – 10 te 2800 Mechelen, op
donderdagvoormiddag 19 oktober 2017, in samenwerking met Voka en de stad Mechelen.
Artikel 2
Het college beslist om een beschikbaar budget van 2.200,- euro te bestemmen voor
ondersteuning van het Netwerkevent 55+.
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Artikel 3
Het college vaardigt schepen K. Den Roover af om het Netwerkevent 55+ formeel te openen
op 19 oktober 2017 om 9.00u en de perscommunicatie ten aanzien van dit evenement te
verzorgen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Winterfeest in Winterleest 17
december 2017. Opdracht inzake kerstverlichting.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan FV Leestse Feesten
de toelating wordt verleend om Winterfeest in Winterleest te organiseren op 17 december
2017, van 14u 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 (doorgang naar achterliggende gebieden
dienen bereikbaar te blijven). Opstellingen van springkastelen mogen de doorgang niet
hinderen en worden als vaste obstakels aanzien.
• Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
• De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
• De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
• De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
• Algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005.
• Conform het goedgekeurde kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 mag de maximale
geluidsnorm niet meer dan 85 dB(A) bedragen.
• Algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005.
• Om te flyeren dient een vergunning aangevraagd te worden bij de dienst economie via
http://webformulieren.mechelen.be/voeren-van-publiciteitsacties-en-propagandaaanvragen.
• Een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden.
• Er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP).
• Algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014.
• De organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen.
Artikel 2
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Veerle Goeyvaerts 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 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van een barbecue, mits aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
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•
•
•
•
•

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 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

16
december
2017 22u
tot 17
december
2017 23u.

Parkeervrij maken
van Ten Moortele
en parkeerplaatsen
ter hoogte van KBC
kantoor en
Vinkstraat volledig
(tussen Juniorslaan
en
molenbeekstraat)

17/12/2017
van 13u tot
23u

Verkeersvrij maken
van Leest-Dorp
(vanaf café De Drij
Gapers richting
Dorpstraat) en Ten
Moortele

opmerking
•

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

Omleiding voorzien
voor verkeer
omwille van
afsluiting van
Leest-Dorp en Ten
Moortele
Wijkonderhoudsteam

17/12/2017

Ter beschikking
stellen van 10
vuilnisbakken

Uitvoeringsdiensten

17/12/2017

Ter beschikking
stellen van
elektriciteit.
Nagaan of
kerstverlichting
van de stad kan
worden voorzien
(cfr. regeling vorig
jaar).

Artikel 5
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van ‘Winterfeest in Winterleest’ dat doorgaat op 17 december 2017 vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
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Ingevolge de organisatie van van ‘Winterfeest in Winterleest’ dat doorgaat op 17 december
2017, in Mechelen (Leest) zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 17 december
2017, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Leest-Dorp
-Het parkeren is verboden op alle parkeerplaatsen, van 16 december 2017 om 22u00 tot en
met 17 december 2017 om 23u00. 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, tussen het kruispunt met de Molenbeekstraat
en het kruispunt met de Kouter, in beide richtingen op 17 december 2017 van 13u00 tot
23u00. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
Artikel 3: Ten Moortele
-Het parkeren is verboden op alle parkeerplaatsen tussen Leest-Dorp en het frituur op het
pleintje, van 16 december 2017 om 22u00 tot en met 17 december 2017 om 23u00. 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, tussen het kruispunt van Leest-Dorp en het
huisnummer 2 in ten Moortele, in beide richtingen op 17 december 2017 van 13u00 tot
23u00. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
Artikel 4: Vinkstraat
-Het parkeren is verboden op alle parkeerplaatsen tussen de Dorpstraat en de
Molenbeekstraat, op 17 december 2017 van 13u00 tot 23u00. 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.
Artikel 5:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 6:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 7:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Intrede Sint Muizen 26 november
2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om toelating te geven aan
Kinderwerking Dorpshuis Muizen voor de organisatie van de intocht van de Sint in de SintLambertuslaan op zondag 26 november 2017, van 12u tot 15u, 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
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•

Het verkeersmateriaal zelf uitzetten bij aanvang van het evenement en terug aan de kant
te zetten bij einde activiteit.

Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Verkeerssignalisatie

26/11/2017
van 11u tot
15u

Parkeervrij maken van SintLambertuslaan vanaf
aansluiting Karolingenstraat
tot aan de Kruising
Magdalenasteenweg en het
Dorpsplein

26/11/2017
van 12u tot
15u

Verkeersvrij maken van SintLambertuslaan vanaf
aansluiting Karolingenstraat
tot aan de Kruising
Magdalenasteenweg en het
Dorpsplein

opmerking
Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

Artikel 3
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van de ‘intocht van de Sint in Muizen’, die doorgaat op 26 november 2017, vast als
volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de ‘intocht van de Sint in Muizen’, die doorgaat op 26 november
2017, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 26 november 2017,
behoudens andersluidende.
Artikel 2: Sint-Lambertuslaan tussen Karolingenstraat en Brugstraat, Muizen-Dorp :
-Het parkeren is verboden op 26 november 2017 tussen 11u00 en 15u00 aan beide zijden van
de rijbaan. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld
met de pijlen van het type Xa, die het begin van de reglementering aanduiden, van het type
Xd, die de herhaling van de reglementering aanduiden.
-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 26 november 2017
tussen 12u00 en 15u00. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
Artikel 3: Kerkstraat, August Lenaertsstraat:
-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 26 november 2017
tussen 12u00 en 15u00. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
Artikel 4:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 5:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 6:
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.

Administratie Stedelijke Infrastructuur. Openbare verlichting- Eandis.
Principiële goedkeuring inplantingsplannen openbare verlichting voor
Kleine Nieuwedijkstraat, Caputsteenstraat, Neerweg, Uilmolenweg en
Battelsesteenweg.

Publicatie website College van burgemeester en schepenen
6 oktober 2017

13

Besluit:
Artikel 1
Het college hecht principiële goedkeuring aan de ontwerpplannen van Eandis inzake de
openbare verlichting voor de Kleine Nieuwedijkstraat, Caputsteenstraat, Neerweg,
Uilmolenweg en Battelsesteenweg.

Preventie en Veiligheid. Toezicht en Sociale Controle. Goedkeuring
actieweek inbraakpreventie ‘1 dag niet’ van maandag 23/10/2017
t.e.m. vrijdag 27/10/2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de organisatie goed van de actieweek rond inbraakpreventie naar aanleiding
van ‘1 dag niet’ van maandag 23/10/2017 t.e.m. vrijdag 27/10/2017.

Overheidsopdrachten. Uitbreiding van het zaalreservatiesysteem. Bestek
2017-OO-IDP-257. Goedkeuring gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Uitbreiding van het zaalreservatiesysteem” akte van
het verslag van nazicht van de offertes van 26 september 2017, opgesteld door de dienst ICT
in samenwerking met de dienst Overheidsopdrachten.
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 “Uitbreiding van het zaalreservatiesysteem” aan de enige bieder,
zijnde Signburo, Kempische Kaai 71 te 3500 Hasselt.
Artikel 4
Het college hecht goedkeuring aan het voorstel om 2 verplichte opties “bijkomende licentie
zaal (2x 10 stuks)” en “bijkomend onderhoud licentie zaal (2x 10 stuks)” eveneens te bestellen
bij de firma Signburo.

Politie - TGPZ. Plaatsing en gebruiksmodaliteiten van bijkomende camera's
op het grondgebied van de stad Mechelen. Verwijzing naar de
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
• Verlenen positief advies inzake de plaatsing en het gebruik van de bijkomende camera’s op
het grondgebied van de stad Mechelen.
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Naam
NEKKERSPOEL STATION WEST
NEKKERSPOEL STATION PARKING
NEKKERSPOEL_ONTVOERINGSPLEIN 2

Locatie
WESTELIJKE UITGANG NEKKERSPOEL
STATION
NOORDELIJKE ZIJDE PARKING
NEKKERSPOEL STATION
ONTVOERINGSPLEIN STATIONSGEBOUW

NEKKERSPOELSTRAAT-ST RUMOLDUS

KRUISPUNT NEKKERSPOELSTRAAT - STRUMOLDUSSTRAAT - GROTE NIEUWEDIJK

SCHRIJNSTRAAT

HOEK SCHRIJNSTRAAT – 12
APOSTELENSTRAAT

VAN HOEYSTRAAT

AUTOLUW VAN HOEYSTRAAT – G. DE
STASSARTSTRAAT
AUTOLUW ZONE BRUUL INRIT D.
BOUCHERYSTRAAT - MUNTSTRAAT

D. BOUCHERYSTRAAT

Overheidsopdrachten. Aankoop van diensten voor modernisering van
telefonie voor de stad en Sociaal Huis Mechelen – fase 1. Aankoop
extra materiaal – meerkost bij oorspronkelijke gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met het voorstel en de nota’s van ICT voor bestelling van bijkomend
materiaal voor het dossier “Aankoop van diensten voor modernisering van telefonie voor de
stad Mechelen en Sociaal Huis - Fase 1”.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de afdeling ICT om dit materiaal zo snel mogelijk te bestellen
en te (laten) installeren.
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