STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 6 juli 2018
Belastingen en Inningen. Belasting op bedrijfsruimten 2018. Vaststelling en
uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
bedrijfsruimten – aanslagjaar 2018 - voor een totaal bedrag van 3.221.793,16 €.

Belastingen en Inningen. Belasting op verstrekken van logies. Vaststelling
en uitvoerbaarverklaring kohier - 2018 - 1ste kwartaal.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
verstrekken van logies – aanslagjaar 2018 – 1ste kwartaal - voor een totaal bedrag van
€ 131.046,40.

Belastingen en Inningen. Belasting op filmvoorstellingen. Vaststelling en
uitvoerbaarverklaring kohier - 2018 - 1ste kwartaal.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
filmvoorstellingen, aanslagjaar 2018 – 1ste kwartaal (periode januari – maart) voor een totaal
bedrag van € 45.036,60.

P&P - Ruimtelijke Planning. GECORO. Kennisname definitief verslag
vergadering 14 mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het definitief verslag van de GECORO van 14 mei 2018.

Beheer Openbaar Domein. Plaatsen van nutsleidingen - goedkeuring.
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Besluit:
Artikel 1
Het college geeft toelating aan Telenet, Vaartdijk 59 te 3018 Wijgmaal, voor de uitvoering van
volgende werken:
 Schaliënhoevedreef 12
Puntopening T 18278
 Winlelstraat 2
Puntopening T 18279
 Bankstraat 99
Puntopening T 18280
 Heike 44
Puntopening T 18281
 Nimfenstraat 32
Puntopening T 18282
 Magdalenasteenweg 9
Puntopening T 18283
 Geerdegemstraat 48
Puntopening T 18284
Artikel 2
Het college geeft toelating aan Eandis, Elektriciteitstraat 70 te 2800 Mechelen voor het
uitvoeren van:
 Leuvensesteenweg
Inlussen klantcabine 949 (Lidl) E 18266
 Geerdegem Schonenberg
Vervangen OV E 18267
 Oude Baan
OV Jaaractieplan E 18268
 Motstraat
Aansluiten meterkast E 18269
 Leuvensestwg
Uitlussen klantcabine 929 NMBS Leuvensesteenweg E 18270
 Jodenstraat
Sifoneren doorsteek Kattenbleekstraat i.f.v. wegenwerken E 18271
 Oude Leestsebaan
Uitbreiding gas voor klantaansluiting E 18272
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Telenet, Liersesteenweg 4 2800 Mechelen, voor de uitvoering
van volgende werken:
 Mezenstraat
plaatsen van een ondergrondse kabel T 18275
 Lakenmakersstraat
Klantaansluiting T 18276
 Nieuwstraat
Klantaansluiting T 18277
Artikel 4
Het college geeft toelating aan Pidpa Vierselsebaan 5 2280 Grobbendonk, voor de uitvoering
van volgende werken:
 Leuvensesteenweg
Aanpassingswerken op het drinkwaternet T 18273
Artikel 5
Het college geeft toelating aan Proximus Lange Nieuwstraat 106 2000 Antwerpen, voor de
uitvoering van volgende werken:
 Zonnestraat
Telecomwerken Prox 18274
Publicatie website College van burgemeester en schepenen
6 juli 2018

2

Sociaal Huis. Kennisname verslag Stedelijke Adviesraad voor Senioren
(SARS) van 29 mei 2018 en verslag Stedelijke Adviesraad voor Personen
met een Handicap (SARPH) van 14 mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de Stedelijke Adviesraad voor Senioren (SARS)
van 29 mei 2018 en verslag Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (SARPH)
van 14 mei 2018.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Nekkerspoelstraat, mits het voorzien van een extra signalisatiebord
voor het doorgaand verkeer vanuit de Boerenkrijgstraat naar de stad
via de N15.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed: Nekkerspoelstraat 259 te 2800 Mechelen,
sanering van de bodem.
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
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).
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 neemt
volgende beslissingen:
Er dient bodemsaneringswerk te worden uitgevoerd op de Nekkerspoelstraat 259 te Mechelen.
Dit adres betreft een gesloten bebouwing.
De aannemer vraagt een werfzone van 45 meter lang op de Nekkerspoelstraat (afsluiten van 1
rijstrook) voor het plaatsen van een werfkeet, toilet, stroomgroep en laad- en loszone voor de
containers. (stockage afgegraven grond)
Er worden geen vaste inrichtingen op het voetpad geplaatst. Tijdens de werken wordt dit
echter uit veiligheidsoverwegingen afgezet (om de rijbewegingen met een minigraver toe te
laten over het voetpad, van de container naar de tuin). De bewoners blijven te allen tijde
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toegang hebben tot hun huizen. Na de werkuren wordt het voetpad terug opengesteld voor
iedereen.
De garages in de werfzone blijven toegankelijk.
Gezien de lengte van de werfzone worden er verkeerslichten geplaatst. Ook de Weidestraat
wordt opgenomen in de lichtregeling.
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.
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, mits een extra signalisatiebord te voorzien om het doorgaand verkeer vanuit de
Boerenkrijgstraat een extra stimulans te geven om de N15 te gebruiken richting stad.
Artikel 5
Het college besluit de werf, Nekkerspoelstraat 259 te 2800 Mechelen, in de periode van 06-082018 tot 17-08-2018, 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 Nekkerspoelstraat 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.
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Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Jodenstraat / parkeerproblematiek.

Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de werken in het Predikherenklooster kennis van de aanvraag tot
verlenging van het parkeerverbod in de Jodenstraat tot eind augustus 2018 en de nieuwe
aanvraag van 1 oktober tot 21 december 2018.
Artikel 2
Het college beslist de verlenging toe te staan tot eind augustus 2018 en keurt de nieuwe
aanvraag af.
Artikel 3
Het college beslist dat het park in ieder geval dient gevrijwaard te worden van werfvoertuigen,
ook in de toekomst. Een werfzone voorzien in het nieuw aangelegd park kan niet.

Bestuurlijk Beheer. Audio, vereniging opgericht in toepassing van titel 8 van
het OCMW-decreet. Beslissing toetreding nieuwe leden. Verwijzing
naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring toetreding nieuwe leden tot Audio, een vereniging opgericht in toepassing van
titel 8 van het OCMW-decreet.
Artikel 2
Het college stelt voor aan de gemeenteraad volgende toetredingen van nieuwe leden tot Audio
goed te keuren:
 gemeente Merelbeke
 gemeente Zelzate
 Hulpverleningszone Rivierenland
 Hogeschool West-Vlaanderen

Interne Dienstverlening en Protocol. Goedkeuring programma
Bevrijdingsfeesten op zaterdag 1 september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met het voorprogramma en het scenario voor de plechtigheid
i.v.m. de bevrijdingsfeesten WOII op zaterdag 1 september 2018.
Artikel 2
Het college biedt na de plechtigheid een receptie aan in de Keldermanszaal, ingang voorhal
van het stadhuis.
Artikel 3
Het college duidt het voltallig college aan om op zaterdag 1 september 2018 te 20.30u de
plechtigheid en de receptie om 21u bij te wonen (samenkomst voor het stadhuis).
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Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum

1 september
2018 voor
14u30

Plaatsen van 6
vlaggenmasten met
touwen
Wegnemen van een
aantal paaltjes op de
Grote Markt
Opkuis omgeving
voorgevel stadhuis en
Grote Markt

1 september
2018 voor
14u30

Leveren van gewichten
om de tenten van de
static show te verankeren

1 september
2018 voor
14u30

Leveren van 50
plooistoelen op
binnenkoer stadhuis en
leveren van 50 stoelen op
Grote Markt
Stroomvoorziening 220V
op Grote Markt kant
Steenweg

1 september
2018
1 september
2018

Interne dienstverlening
& protocol

opdracht

1 september
2018
voormiddag
1 september
2018 om 21u
1 september
2018 om
20u30u tot
einde
plechtigheid

Klaarzetten frisdrank +
koffie in Keldermanszaal

1 september
2018 vanaf
18u tot 20u30

Openstellen van de
openbare toiletten.

Voor 1
september
2018

Aanvraag toelating
verdelen folder op
zaterdagmarkt van 1
september
Nakijken of de benodigde
toelatingen verleend zijn
voor het autoluw gebied
m.b.t. de rondritten.
Bekendmaking van de
plechtigheid via de
gebruikelijke kanalen
Ontwerp en drukken van
de uitnodigingen
Geen voetgangers
doorlaten tijdens de
plechtigheid op het plein
voor het stadhuis
Bekendmaking van het
programma in de

Gemeenschapswachten

1 september
2018 om
20u30 tot 21u

Jeugddienst

Voor 1
september

Test van het hijsen
van de vlaggen
Afspreken met de
dienst Interne
dienstverlening &
protocol

Organiseren van een
receptie voor 75 personen
in de Keldermanszaal
De kleine poort voor het
stadhuis sluiten tijdens de
plechtigheid

1 september
2018

Dienst Marketing en
Communicatie

opmerking
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Kofferfrigo vullen met
frisdrank, kleine
flesjes water voor
podium

Reeds aangevraagd

6

2018

jeugdverenigingen

1 september
2018

Plaatsen en bedienen van
de geluidsinstallatie

Afspreken met de
dienst Interne
dienstverlening &
protocol

Artikel 5
Het college neemt akte van de beslissing van de stadssecretaris, na gunstig advies van de
financieel beheerder, om een voorschot van 1.900,00 euro te voorzien voor de betaling van
optredens van verschillende animatiegroepen
Artikel 6
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
artikel

bedrag

2018160019

1600,00 €

2018160019

300, €

2018141012

300,00 €

omschrijving

leverancier

Static show

Historical Military Vehicles

Optreden Grote Markt

Politie Harmonie

Maaltijd

Nog te bepalen

Interne Dienstverlening en Protocol. Fort van Walem.
Herdenkingsplechtigheid overledenen '14-18' op vrijdag 28 september
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om voltallig aanwezig te zijn op de plechtigheid en bloemenneerlegging ter
nagedachtenis van de overledenen ’14-’18 aan het monument aan de kerk in Walem op vrijdag
28 september 2018 om 10u30.
Artikel 2
Het college geeft opdracht de voorzitter van de gemeenteraad uit te nodigen voor de
plechtigheid aan het monument aan de kerk in Walem op vrijdag 28 september 2018 om
10u30.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Uitvoeringsdiensten

28
september
2018

Plaatsen van de nodige
vlaggen (5 protocollaire) en
vlaggenmasten aan het
monument aan de kerk.

In overleg met de dienst
Interne dienstverlening
en protocol

Team
verkeersignalisatie

28
september
2018

Plaatsen van
verkeersignalisatie (trager
rijden).

Dienst wordt
aangestuurd door politie

Dienst Interne
dienstverlening en
protocol

28
september
2018

Leveren van glazen en
dranken voor de receptie
Aankoop bloemstuk

Artikel 4
Het college neemt kennis van de volgende opdracht van de burgemeester aan de politie:
Publicatie website College van burgemeester en schepenen
6 juli 2018

7

opdracht

datum

opmerking

Aansturen van het team
verkeersignalisatie

28 september
2018

Verkeer trager laten rijden tijdens de
plechtigheid.

Strategie en Ontwikkeling. Goedkeuring kandidaatstelling voor deelname
aan partnerschap 'Veiligheid in Openbare Ruimte'.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de kandidaatstelling van de stad Mechelen goed als lid van het partnerschap
Veiligheid in Openbare Ruimte.

Toezicht Financiën. Vzw Brouwgebouw Lamot. Betaalbaarstelling toelage
onroerende voorheffing 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit om de toelage van 28.553,37 euro betaalbaar te stellen aan vzw
Brouwgebouw Lamot.

Toezicht Financiën. Stedelijke jeugdraad. Goedkeuring jaarrekening 2017 en
betaalbaarstelling werkingstoelage 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de rekening 2017 van de stedelijke jeugdraad goed en besluit om de
werkingstoelage 2018 betaalbaar te stellen.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Nr. raming
2018141050

Budgetsleutel
2018/6490190/70/0750/03

Begunstigde
stedelijke jeugdraad

bedrag
2.500,00

Sport. Toewijzen subsidiebedrag verbeteringswerken sportinfrastructuur
2018 zeilclub WVD + uitbetalen 1e schijf.
Besluit:
Artikel 1
Het college wijst een subsidiebedrag van 5.000,00 EUR toe aan WVD zeilclub voor
verbeteringswerken sportinfrastructuur 2018:
Club
Omschrijving
Raming
Subsidie
verbeteringswerken
WVD
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Klasse III - Lage Prioriteit:
€ 6.710,00
€ 5.000,00
- Algemeen
Installatie alarminstallatie
€ 6.710,00
€ 5.032,50
(alarmcentrale + detectoren in
hoofdgebouw, alarmdetectoren
in loods) + bijhorend
camerasysteem (gericht op
buitenomgeving + steigers).
Opmerkingen
- De club dient zich in regel te stellen met de wetgeving inzake camerabewaking.
Verantwoordingsstukken voor te leggen bij afsluiten dossier.
- Uitzonderlijke betoelaging omwille van een recente inbraak bij de club.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder om de financiële aspecten als volgt te
regelen:
artikel

bedrag

2018/6490120/70/0740/02

€ 2.500,00

omschrijving
Subsidie voor
verbeteringswerken
sportinfrastructuur 2018

leverancier

Zeilclub WVD

(uitbetaling 1e schijf)

Monumentenzorg. Open Monumentendag 9 september 2018. Goedkeuring
programma en praktische schikkingen.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het programma goed van de Open Monumentendag op zondag 9 september
2018.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST
OPDRACHT
Verzekeringen

Marketing &
communicatie
Departement
Financiën
Team Transport en
Evenementen
1

Ongevallenverzekering
aangaan voor de
werfbezoeken aan de
Befferstraat 22 en SintRomboutskerkhof 2 en
stellingbezoek SintRomboutskerkhof. B.A.verzekering voorzien voor
de kunstwerken in het atelier aan de Schrijnstraat 25
en Minderbroedersgang 12.
ontwerp flyer
Lay-out en druk brochure
Voorzien van 2 kassa’s met
telkens € 25 kleingeld.
3 afvalbakken
4 nadarhekkens
1 vlaggemast (OMD-vlag)
de generator, 500m kabel
en 3 stroomkasten, 15
tafels, 80 stoelen
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DATUM
UITVOERING

OPMERKINGEN

7 september 2018
Leveren do
6/9/18
Ophalen ma
10/9/18

Contactpersoon:
Robin Capiaux

9

2 tenten van 3 x 6m
Leuvensevaart (voorbij
Hogeweg 253)
Tafel met 12 stoelen

2

Korenmarkt 27-29
Hof van Cortenbach (voor
grote poort naast Den
Breckpot)
3 borden op een poot met
pijl naar rechts
2 paaltjes met 1 rood lint

3

Leveren do
6/9/18
Nadars? neen

Contact: Ann
Slaghmeulen.
Deur is toe
Sleutel afhalen bij
monumentenzorg

Leveren do
6/9/18

Contact: Ann
Slaghmeulen.
Borden eerst ophalen
uit de kelder van de
Zeeridder

Minderbroedersgang 12 De
Cellekens
1 tafel met 50 stoelen
4 paaltjes met 1 rood lint

4

Sleutel afhalen bij AGB
MAC in De Garage
Paaltjes bij De Maan
1ste verdieping
leveren

5

Minderbroedersgang 1-3
H Geestkapel
2 x 17 helmen

6

Sint-Romboutskerkhof z.nr.
Sint-Romboutskathedraal
10 stoelen

Leveren do 6/9/18

Contact: Ann
Slaghmeulen.

7

Sint-Romboutskerkhof 2
Breedhuis en
Congragatiekapel
80 stoelen

Leveren do 6/9/18

In de namiddag is de
kerk open 13u-17u

Leveren bij Bram Van
der Auwera

O.L.V.-Kerkhof z.nr.
O.L.V.-od-Dijlekerk

Vastgoedbeleid. Beslissen om een openbaar onderzoek in te stellen met
betrekking tot de principiële beslissing van de gemeenteraad om in de
verkaveling “De Bergen” te Hombeek de bestaande straatnaam
Bergenstraat te behouden voor de hoofdontsluiting van deze
verkaveling en tot vaststelling van de namen Bessemstraat en
Blijkijzerstraat aan de twee zijstraten van deze hoofdontsluiting.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit gedurende de periode van 10.07.2018 tot en met 10.08.2018 een openbaar
onderzoek in te stellen omtrent de principiële beslissing van de gemeenteraad van 26.06.2018
om in de verkaveling “De Bergen” te Hombeek de bestaande straatnaam Bergenstraat te
behouden voor de hoofdontsluiting van deze verkaveling en tot vaststelling van de namen
Bessemstraat en Blijkijzerstraat aan de twee zijstraten van deze hoofdontsluiting.
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Overheidsopdrachten. Uitbreiding sanitair kinderboerderij Tivoli. Gunning
van bestek 2018-OO-GEB-355.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Uitbreiding sanitair kinderboerderij - Tivoli” akte van
het verslag van nazicht van de offertes van 25 juni 2018, opgesteld door de ontwerper,
DG|architecten, Graaf van Egmontstraat 15/2 te 2800 Mechelen.
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 sanitair kinderboerderij - Tivoli” aan de economisch
meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde Algemene
Bouwonderneming L. Heylen, Hoogbuul 30 te 2250 Olen.

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Mechelen Klimaatneutraal. Goedkeuring
indiening subsidiedossiers Stroomversnellers.

Besluit:
Artikel 1
Het college besluit het projectvoorstel ‘Isolatie bij Zonneklaar’ in samenwerking met vzw
Klimaan in te dienen voor de projectoproep Stroomversnellers.
Artikel 2
Het college besluit het projectvoorstel ‘Leenlicht- licht als dienst’ in te dienen voor de
projectoproep Stroomversnellers.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Afdeling
marketing en
communicatie

datum

opdracht

opmerking

Zorgen dat de stemming van de
burgers bekend gemaakt wordt
via de stadskanalen.

Mondiaal Beleid. Subsidiereglement ontwikkelingsprojecten in de wereld.
Betaalbaarstelling bedragen 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om de toelagen binnen het subsidiereglement ‘ontwikkelingsprojecten in de
wereld’ voor het werkingsjaar 2018 als volgt te verdelen en betaalbaar te stellen:
Organisatie
Collectief Kanaga
Damiaanactie
Kuntangdafero

Toegekend
€ 3258
€ 3020
€ 2384
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Afractie
Togo Debout
SISP
Plan België
Education Beats Poverty
Samarpan
Artsen Zonder Vakantie
Hulpcomité Guatemala
Wereldsolidariteit

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2940
3179
2940
3020
2781
2940
3099
2940
3258

Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
budgetsleutel
2018/6490120/30/0160/01 Toegestane werkingssubsidies:
reglementen, premies/

bedrag

omschrijving

35.760,00 €

Subsidiereglement
‘ontwikkelingsprojecten
in de wereld’

leverancier

Nummer Raming: 2018160177

Economie. Administratieve aanpassingen van het taxireglement omwille van
een opmerking bestendige deputatie en omwille van digitalisering van
dossiers. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de aanpassing van de artikels 1, 3, 7, 8, 15, 22, 43, 46, 48, 49,
57, 60 en 72 van de verordening voor het exploiteren van taxidiensten en dienst voor het
verhuren van voertuigen met bestuurder.
Artikel 2
Het college keurt de verordening voor het exploiteren van taxidiensten en dienst voor het
verhuren van voertuigen met bestuurder principieel goed.
Artikel 3
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring verordening voor het exploiteren van taxidiensten en diensten voor het
verhuren van voertuigen met bestuurder.
 Opheffing gemeenteraadsbesluit van 24 april 2018 – agendapunt 12 houdende de
goedkeuring van de verordening voor het exploiteren van taxidiensten en diensten voor het
verhuren van voertuigen met bestuurder.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Buurtfeest Kalverenstraat 19
augustus 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Kalverenstraat de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op zondag
19/8/2018 van 15u tot 20u, 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

19/8/2018
van 07u
tot 20u

Parkeervrij maken
van Kalverenstraat
van huisnummer
51 tot 33

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 het buurtfeest in de Kalverenstraat, dat doorgaat op 19 augustus 2018, vast
als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de plaatsing van het buurtfeest in de Kalverenstraat, dat
doorgaat op 19 augustus 2018, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op
19 augustus 2018, behoudens andersluidende.
Artikel 2: KALVERENSTRAAT
-Het parkeren is verboden tussen huisnummer 33 en huisnummer 51 op 19 augustus 2018,
tussen 07u00 en 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.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
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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. Eierwerpen Heffen 9 september
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan buuurtcomité
Heffen de toelating wordt verleend om Eierwerpen te organiseren op 9/9/2018 van 10u 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 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.
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Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen aanwezig te
zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken te voorzien. In de nabijheid moet steeds
iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet
onbeheerd worden gelaten.
Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.

Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

9/9/2018
van 9u
tot 20u

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van Heffendorp tot
aan kruispunt SintAmandusstraat en
Kazernestraat +
Steenweg op
Blaasveld in Heffen
(tussen
Groenenbeemd en
de SintAmandusstraat

opmerking


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

Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het Heffens kampioenschap eierwerpen, dat doorgaat op 9 september 2018,
vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het Heffens kampioenschap eierwerpen, dat doorgaat op 9
september 2018 in Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 9 september
2018, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Steenweg op Blaasveld
-Het parkeren is verboden tussen Heffen-Dorp en het kruispunt met Groenenbeemd, op 9
september 2018 tussen 09u00 en 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 op 9 september 2018
tussen 09u00 en 20u00. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
Artikel 3: Heffen-Dorp
-Het parkeren is verboden tussen Sint-Amandusstraat en Steenweg op Blaasveld op 9
september 2018 tussen 09u00 en 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 tussen Sint-Amandusstraat en Steenweg op Blaasveld voor alle
bestuurders in beide richtingen op 9 september 2018, tussen 09u00 en 20u00. 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:
Publicatie website College van burgemeester en schepenen
6 juli 2018

15

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.

Cultuurcentrum. Organisatie voorstelling Figaro in de Kruidtuin op 17, 18 en
19 mei 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
ASENAAL/LAZARUS en Cultuurcentrum Mechelen:
 voor de organisatie van de voorstelling Figaro op 17, 18 en 19 mei 2019 op het centrale
grasperk van de Kruidtuin;
 om hiervoor de nodige opbouw en afbraak te treffen vanaf 14 mei 2019 tot en met 21 mei
2019 in nauw overleg met de dienst natuur en groenontwikkeling;
rekening houdend dat er op 19 mei 2019 zal moeten ingezet worden op de communicatie rond
bereikbaarheid aangezien die dag de Hanswijkprocessie ook doorgaat.
Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement parken en tuinen dat er
een kostprijs wordt aangerekend van: 0 euro.
Het huishoudelijk reglement voor inname van parken en tuinen bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op 17
en 19 mei 2019 van 18u tot 22u30 en op 18 mei van 11u30 tot 18u30 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.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Cultuurcentrum

Uitvoeringsdiensten

opmerking

Opdracht om de organisatoren er
uitdrukkelijk op te wijzen dat de bus
(loge) niet toegestaan wordt op de
gevraagde locatie binnen het park.
14/05/2019

21/05/2019
Wijkonderhoudsteam

opdracht

17 en 19
mei 2019

Openstellen van water en
electriciteitspunt
Kruidtuin/podium.
Afsluiten van water en electriciteitpunt
Kruidtuin/Podium.
Afsluiten van kruidtuin om 23u30
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mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Cuba Libre 10 augustus 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Cuba Libre, vertegenwoordigd door Miguel Andres Ska voor de organisatie van Cuba Libre op
het binnenplein van het Stadhuis op vrijdag 10 augustus 2018 van 16u tot 23u30, 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
bewonersbrief zal door het evenementenloket opgesteld worden en dient door de
organisator in de opgegeven straten bedeeld te worden ten laatste tegen 26 juli 2018.
 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. 12
juli 2018.
- Het PRIMA dossier werd reeds ingediend
- Mobiliteitsplan
• De organisator dient zelf in te staan voor de bewaking van het terrein en dient hiervoor te
werken met een erkende bewakingsfirma. Er dienen 4 bewakingsagenten gradueel ingezet
te worden.
 Met de huisbewaarder moeten de nodige afspraken gemaakt worden wat betreft:
- Openen en sluiten Keldermanszaal en Stadhuis.
- Opbouw en afbraak standen en stapelen materialen.
- Opruim binnenkoer en Keldermanszaal.
- Gebruik toiletten Stadhuis en Keldermanszaal.
 De openbare toiletten van het stadhuis mogen gebruikt worden wanneer de organisator zelf
toezicht voorziet. De toiletten van de Keldermanszaal mogen enkel gebruikt worden door
de medewerkers van het event.
 De bloembakken laten staan en zeker niets plaatsen op de grasperkjes. Ook niets plaatsen
waardoor de mensen moeten aanschuiven op de grasperken.
 De binnenkoer moet tegen 11 augustus ’s morgens VOLLEDIG leeg en opgeruimd zijn.
 Bij de op- en afbouw dient de organisator rekening te houden met het autoluw karakter
van de Grote Markt en omliggende straten (registratie bij Indigo).
 De organisator dient er op toe te zien dat de max. capaciteit van het binnenplein van het
stadhuis niet overschreden wordt.
 De organisator dient voor 20/7/2018 volgende zaken aan te leveren:
- Ingevuld PRIMA dossier
- Offerte/ contract erkende securityfirma
- Elektriciteit dat nodig is (vermogen per kraam)
- Definitief inplantingsplan
- Geluidsplan + afspraak gemaakt wanneer 10 Eazy wordt afgehaald
- Ondertekende overeenkomst met Stad Mechelen i.v.m. huur Keldermanszaal en
binnenplein en drankbestelling.
Indien een van deze documenten/ afspraken niet wordt nageleefd, zal het evenement
alsnog geannuleerd worden.
 Wanneer de organisator deze editie geen drank gebruikt van leverancier Stad Mechelen, zal
er voor een volgende editie geen toelating meer gegeven worden.
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Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90dB(A), Laeq 15 min op
10/08/2018 van 16u tot 23u30 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.
 Verplicht gebruik van meet- en registratiesysteem 10Eazy volgens de opgelegde
richtlijnen– ter beschikking gesteld door Stad Mechelen. Af te halen op afspraak bij het
Evenementenloket, mits betaling van een waarborg van 250,00 euro. Een week voor
afhaling, dient de organisator te laten weten hoeveel meter kabel er nodig is om de 10Eazy
op de juiste plaats te zetten;
 Verplicht aanleveren van een geluidsplan, ten laatste 4 weken voor het evenement. Op het
plan dienen volgende zaken duidelijk zichtbaar te zijn:
- alle podia indien van toepassing;
- alle luidsprekers en hun oriëntatie;
- de meetplaats met aanduiding van de afstand tot de luidsprekers;
- in openlucht of in een tent;
- wanneer de luidsprekers de muziek in één bepaalde richting over het publiek
verspreiden (meestal vertrekkende vanaf het podium), bevindt de meetplaats zich op
1/2 tot 1/3 van de afstand tussen het podium en het verste punt van de publieksruimte
met een maximum van 70 m;
- wanneer de luidsprekers de muziek in verschillende richtingen over het publiek
verspreiden, bevindt de meetplaats zich centraal tussen de luidsprekers, op de kruising
van de denkbeeldige assen door alle luidsprekers;
- de mengtafel.
 Het niet naleven van de richtlijnen en voorwaarden, zal aanleiding geven tot strengere
voorwaarden bij een volgende editie of zelfs weigering.
Artikel 3
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Miguel Andres Ska 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 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.
 Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen aanwezig te
zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken te voorzien. In de nabijheid moet steeds
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iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet
onbeheerd worden gelaten.
Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.

Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Uitvoeringsdiensten

10/08/2018

Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen:
- 25 nadars

Huurprijs: 145 euro

10/08/2018

Ter beschikking stellen van
elektriciteit.

4 x 64A

10/08/2018

Ter beschikking stellen van
15 vuilnisbakken.

Interne
dienstverlening en
protocol

10/08/2018

Ter beschikking stellen van
Keldermanszaal en
binnenplein Stadhuis.

Er dient vooraf een
gebruiksovereenkomst
ondertekend te worden.
Waarborg en
verzekering dienen in
orde te zijn vooraleer de
gebruiksovereenkomst
wordt getekend. Het
huishoudelijk reglement
en retributiereglement
dienen te worden
nageleefd. De huur voor
de zaal bedraagt 600
euro (avonddeel).
Dranken dienen te
worden aangekocht via
de stad. Wanneer eigen
wijnen worden verkocht
moet 75 euro
stopselgeld betaald
worden, tenzij
fairtradewijn wordt
geschonken.

Burgerlijke stand

10/08/2018

Trouwers op de hoogte
brengen dat wagens niet op
het binnenplein van Stadhuis
kunnen parkeren maar in
Befferstraat.

De voertuigen dienen
voorzien te worden van
een doorgangsbewijs
waarbij de dienst
burgerlijke stand de
noodzakelijke gegevens
zoals merk,
nummerplaat en titularis
van de nummerplaat
overmaakt aan het team
verkeerssignalisatie voor
opmaak van dit
doorgangsbewijs.
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mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Dijlefeesten 27 t.e.m. 29 juli 2018.
Verwijzing politieverordening bij hoogdringendheid naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
vzw Dijlefeesten voor de organisatie van Dijlefeesten op het Cultuurplein en in Cultuurcentrum
van 27/7 t.e.m. 29/7/2018, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 Te respecteren openingsuren:
- Cultuurplein:
o 27/7/2018 van 17u tot 02u
o 28/7/2018 van 17u tot 02u
o 29/7/2018 van 14u tot 24u
- Cultuurcentrum:
o 27/7/2018 van 17u tot 03u
o 28/7/2018 van 17u tot 03u
 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
[datum] 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.
29/6/2018 (organisator is op de hoogte van deze deadline)
- Het PRIMA dossier
- Mobiliteitsplan
 De organisator dient te voorzien in chemische toiletten (dixi’s) voor het publiek.
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 staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min op
volgende data en locaties:
 Cultuurplein:
- 27/7/2018 van 17u tot 02u
- 28/7/2018 van 17u tot 02u
- 29/7/2018 van 14u tot 24u
 Cultuurcentrum:
- 27/7/2018 van 17u tot 03u
- 28/7/2018 van 17u 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.
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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.
Verplicht gebruik van meet- en registratiesysteem 10Eazy volgens de opgelegde
richtlijnen– ter beschikking gesteld door Stad Mechelen. Af te halen op afspraak bij het
Evenementenloket, mits betaling van een waarborg van 250,00 euro. Een week voor
afhaling, dient de organisator te laten weten hoeveel meter kabel er nodig is om de 10Eazy
op de juiste plaats te zetten.
Verplicht aanleveren van een geluidsplan, ten laatste 4 weken voor het evenement
(29/6/2018). Op het plan dienen volgende zaken duidelijk zichtbaar te zijn:
- alle podia indien van toepassing;
- alle luidsprekers en hun oriëntatie;
- de meetplaats met aanduiding van de afstand tot de luidsprekers;
- in openlucht of in een tent;
- wanneer de luidsprekers de muziek in één bepaalde richting over het publiek
verspreiden (meestal vertrekkende vanaf het podium), bevindt de meetplaats zich op
1/2 tot 1/3 van de afstand tussen het podium en het verste punt van de publieksruimte
met een maximum van 70 m;
- wanneer de luidsprekers de muziek in verschillende richtingen over het publiek
verspreiden, bevindt de meetplaats zich centraal tussen de luidsprekers, op de kruising
van de denkbeeldige assen door alle luidsprekers;
- de mengtafel.
Het niet naleven van de richtlijnen en voorwaarden, zal aanleiding geven tot strengere
voorwaarden bij een volgende editie of zelfs weigering.

Artikel 4
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Lize Geeraerts 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 5
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op elektriciteit (zoals aangeduid op
het inplantingsplan), mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
 De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn.
 Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
 Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen aanwezig te
zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken te voorzien. In de nabijheid moet steeds
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.
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Artikel 6
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Verkeerssignalisatie

vrijdag
27/7/2018
08u t.e.m.
maandag
30/7/2018
15u

Parkeervrij maken van aantal
parkeerplaatsen Melaan

Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

vrijdag
27/7/2018
08u tot
maandag
30/7/2018
15u

Verkeersvrij maken van
Minderbroedersgang

Wijk
Onderhoudsteam

27/7/2018

Leveren van 20 vuilnisbakken
+ lediging op zaterdag- en
zondagochtend

Cultuurcentrum

26 t.e.m.
30 juli
2018

Ter beschikking stellen van de
zalen van Cultuurcentrum (1
dag opbouw, 2 dagen festival
en 1 dag afbraak)

Uitvoeringsdiensten

Te betalen retributie is
1200 euro volgens het
retributiereglement.
Hierdoor heeft de
organisator recht op een
technieker en
zaalwachter (elk voor 8u
per dag). Wanneer de
8u overschreden
worden, zal er per uur
35 euro aangerekend
worden.

Ter beschikking stellen van 6
nadars

Artikel 7
Het college gaat akkoord om op 27, 28 en 29 juli 2018 geen ander horeca uitbater toe te laten
op het plein buiten deze van Dijlefeesten. De KUUB mag wel zijn zaak uitbaten alsook zijn
terras (geen toog buiten plaatsen).
Artikel 8
Het college gaat akkoord om op 27, 28 en 29 juli 2018 de Heilige Geestkapel en –huis niet te
verhuren aan derden.
Artikel 9
Het college beslist dat de organisator zelf dient in te staan voor de bewaking van het terrein en
dient hiervoor te werken met een erkende bewakingsfirma. Er dienen 8 bewakingsagenten
ingezet te worden.
Artikel 10
Het college neemt akte van de beslissing van de burgemeester om voor de organisatie van
Dijlefeesten op 27, 28 en 29 juli 2018 Minderbroedersgang te onttrekken aan openbaar
domein, zodat een erkende bewakingsfirma kan ingeschakeld worden.
Artikel 11
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Bekrachtiging politieverordening van 6 juli 2018, uitgevaardigd bij hoogdringendheid door
de burgemeester, inzake openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van
“Dijlefeesten” op 27, 28 en 29 juli 2018 en de onttrekking van de Minderbroedersgang aan
het openbaar domein.
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Artikel 12
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van de Dijlefeesten die doorgaan op 27, 28 en 29 juli 2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de Dijlefeesten die doorgaan op 27, 28 en 29 juli 2018 in
Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing van 27 juli 2018 tot 30 juli 2018
behoudens andersluidende.
Artikel 2:
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen van 27 juli 2018 - 8.00 uur
tot 30 juli 2018 - 15.00 uur in de Minderbroedersgang. Deze maatregel wordt ter kennis
gebracht door de verkeersborden C3.
Artikel 3:
Het parkeren is verboden de Melaan tussen de Arme-Clarenstraat en de schoolpoort van
Scheppers van 27 juli 2018 - 8.00 uur tot tot 30 juli 2018 - 15.00 uur. Deze maatregel wordt
ter kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen van het type Xa, die
het begin van de reglementering aanduiden, van het type Xd, die de herhaling van de
herhaling van de reglementering aanduiden.
Artikel 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.

ICT. Gunning vernieuwing netwerkcomponenten Zorgbedrijf.
Besluit:
Artikel 1
Het college gunt de vervanging van netwerkcomponenten fase 2 voor het Zorgbedrijf aan
Dimension Data volgens het raamcontract dat hiervoor in 2017 werd voor opgesteld.
Deze gunning gebeurt onder voorbehoud van de goedkeuring van de raad van bestuur van het
Zorgbedrijf.
Artikel 2
Het college gunt fase 2 “Het leveren en plaatsen van actieve componten” aan de firma
Dimension Data.
Artikel 3
Het college gunt fase 2 “Het onderhoudscontract en supportcontract van deze actieve
componenten” aan de firma Dimension Data.

ICT. Aankoop Adobe licenties + AutoCad Light licentie.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de aankoop van de Adobe-licenties en één AutoCad-Light
licentie bij de firma Comparex.
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ICT. Gunning sms-platform voor verschillende diensten.
Besluit:
Artikel 1
Het college gunt het sms-platform voor gebruik binnen de groep Mechelen voor verschillende
diensten aan de Xtreme internet solutions bvba Heirbaan 12a, 3650 Dilsen-Stokkem. Dit
contract kan jaarlijks stilzwijgend verlengd worden.

ICT. Goedkeuring Consultancy Topdesk.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de 24 dagen consultancy in 2018 bij Topdesk.

Overheidsopdrachten. Digitaliseren bevolkingsregisters. Gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Digitaliseren bevolkingsregisters” akte van het verslag
van nazicht van de offertes van 25 juni 2018, opgesteld door de afdeling
Bestuursondersteuning 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 “Digitaliseren bevolkingsregisters” aan de economisch meest
voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde
Uitgeverij Vanden Broele nv, Stationslaan 23 te 8200 Brugge.
Artikel 4
Het college beslist de bijkomende optie van het structureren en toevoegen aan Scansearch ten
behoeve van digitale werking op de dienst burgerzaken mee te bestellen bij Uitgeverij Vanden
Broele nv, Stationslaan 23 te 8200 Brugge.

Marketing en Communicatie. Aktename verslag bewonersvergadering M.
Gandhiwijk 14 juni 2018.

Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van de bewonersvergadering over de wegenwerken en
woningbouw in de Mahatma Gandhiwijk op 14 juni 2018.
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Openbaar Domein. Goedkeuring eindafrekening wegen- en rioleringswerken
D. Boucherystraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan de eindafrekening wegen- en rioleringswerken
Infrastructuurwerken Mechelen Boulevard Fase 2: D. Boucherystraat.
Artikel 2
Het college besluit om de eindstaat te voldoen met het bestaande budget op raming
2017152856.

Overheidsopdrachten. Onderhoud asfalt en voetpaden 2018. Bestek 2018OO-OD-329. Gunning, inclusief werken in de Abeelstraat
(kruispunten).
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Onderhoud asfalt en voetpaden 2018” akte van het
gunningsvoorstel, opgesteld door Afdeling openbaar domein.
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 “Onderhoud asfalt en voetpaden 2018”, inclusief werken in de
Abeelstraat (kruispunten) aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis
van de prijs), zijnde D’Hollander Emeric BVBA, Lekestraat 17 te 9190 Stekene.
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