STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 7 september 2018

Onderwijsondersteuning. Lokaal Overlegplatform Mechelen (LOP). Aktename
voordracht voorzitterschap LOP basisonderwijs Mechelen door
Mechelse onderwijspartners.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de kandidatuur van Herbert Crol voor het voorzitterschap Lop
basisonderwijs regio Mechelen, voorgedragen door het dagelijks bestuur Lop basisonderwijs.

Belastingen en Inningen. Belasting op aanplakborden. Vaststelling en
uitvoerbaarverklaring.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
aanplakborden – aanslagjaar 2018 voor een totaal bedrag van € 48.563,61.

Toezicht Financiën. Centrum voor Basiseducatie (CBE) Open School vzw.
Verwijzen jaarrekening 2017 voor aktename naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2017 van vzw Centrum voor Basiseducatie (CBE) Open School.

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

Toezicht Financiën. t'Arsenaal vzw Mechels Miniatuur Teater. Verwijzen
jaarrekening 2017 voor aktename naar de gemeenteraad.
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Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2017 van vzw t’Arsenaal Mechels Miniatuur Teater.

Toezicht Financiën. OCMW-vereniging Audio. Aktename overzichtslijst van
de beslissingen genomen op de Algemene Vergadering van 14 juni
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de overzichtslijst met een beknopte omschrijving van de
beslissingen genomen in de Algemene Vergadering van de OCMW-vereniging Audio van 14 juni
2018.
De overzichtslijst zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering
van 7 september 2018, na goedkeuring ervan.

Toezicht Financiën. Sociaal Huis. Aktename overzichtslijst van de
beslissingen genomen op de OCMW-raadszitting van 16 juli 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 16 juli 2018.
De overzichtslijst zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering
van 7 september 2018, na goedkeuring ervan.

Beheer Openbaar Domein. Plaatsen van nutsleidingen - goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft toelating aan Telenet, Vaartdijk 59 te 3018 Wijgmaal, voor de uitvoering van
volgende werken:
 Battelsesteenweg 461
Puntopening T 18376
 Schippersweg 1
Puntopening T 18377
 Samberstraat 9
Puntopening T 18378
 Hertshoornstraat 10
Puntopening T 18360
 Kalkovenstraat 24
Puntopening T 18361
 Ysenbrant 6
Puntopening T 18362
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Zandvoortstraat 22
Puntopening T 18363

Artikel 2
Het college geeft toelating aan Telenet, Liersesteenweg 4 2800 Mechelen, voor de uitvoering
van volgende werken:
 Kouterdreef
vervangen van het ondergrondse kabelnet ten gevolge van defect T 18372
 Bleekstraat
plaatsen van ondergrondse kabel T 18373
 Zwartzustersvest
vervangen van het ondergrondse kabelnet ten gevolge van defect T 18374
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Telenet Antoon Catriestraat 18 9031 Drongen, voor de
uitvoering van volgende werken:
 Winkelstraat
vervangen van het ondergrondse kabelnet ten gevolge van defect T 18375
Artikel 4
Het college geeft toelating aan AWV Lange Kievitstraat 111-113 2018 Antwerpen,
voor de uitvoering van volgende werken:
 Tracé N 16
telecomwerken Prox 18379
Artikel 5
Het college geeft toelating aan Eandis Elektriciteitstraat 70 2800 Mechelen,
voor de uitvoering van volgende werken:
 Zandpoortvest
Saneren HS cabine E 18380
 Boeimeerstraat-Mechelsbroekstraat
gasuitbreiding
E 18381
 Kleine Nieuwedijkstraat
Gas HV aansluiting E 18382
 Korte Schipstraat
LS OV
E 18383
 Sint-Romboutskerkhof
Gasaansluiting E 18384
 Sint-Katelijnestraat 99
Gasaansluiting E 18385

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Brusselsesteenweg.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed te 2800 Mechelen, Brusselsesteenweg en
Abeelstraat: nutswerken waterleiding.
Artikel 2
Het college legt aan de uitvoerder van de werken volgende maatregelen op:
Routes werfverkeer:
 de werftransporten dienen zoveel mogelijk gebruik maakt van het hoger wegennet;
 deze werfroutes dienen proper te worden gehouden;
 de lading dient afgedekt te worden conform artikel 45 van de wegcode. (KB van 1/12/1975)
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werkuren worden vastgelegd als volgt:
van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u;
zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u );
niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen.

Er worden geen werftransporten toegelaten:
 op zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn;
 in de schoolstraten (tijdens de vastgelegde uren per school).
Voor de transporten in de binnenstad:
van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter is een afzonderlijke aanvraag nodig bij de dienst
signalisatie. Deze transporten zijn niet toegelaten op:
 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 07.45 en 08.45 u en tussen 15.30 en 17.00
u;
 woensdag tussen 07.45 en 08.45 u, tussen 11.45 en 12.45 u.
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:
 Op Brusselsesteenweg enkelrichtingsverkeer tussen Abeelstraat en Geerdegemstraat.
Enkelrichting richting centrum. Komende vanuit het centrum omleiding via Zemstbaan.
Fietsers behouden doorgang in 2 richtingen.
 Abeelstraat wordt enkelrichting richting Zemstbaan.
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 1 meter. In combinatie met een fietspad
dient deze 2 meter te zijn.
 Fietsers: Er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met fietsen, bakfietsen,
fietsaanhangwagen, ... vlot en veilig het fietspad op en af te rijden. Drempels zijn
maximaal 2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen,
rampen te worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk enkelrichtingsfietspad is 1 meter. Voor het
tweerichtingsfietspad is deze minimaal 2 meter. In combinatie met een
enkelrichtingsfietspad dient deze 2 meter te zijn.
 Voor de overige weggebruikers:
- Auto’s: in de eerste fase enkelrichting > omleiding via Zemstbaan;
- Vrachtvervoer: in de eerste fase enkelrichting > omleiding via Zemstbaan;
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Openbaar vervoer: in de eerste fase enkelrichting > omleiding via Zemstbaan.

Artikel 4
Het college legt op dat de signalisatie van de werken/hinder, dient uitgevoerd te worden
overeenkomstig de plannen welke conform zijn bevonden door de politie Mechelen –
Willebroek.
Artikel 5
Het college besluit de werf, Brusselsesteenweg en Abeelstraat: nutswerken waterleiding, in de
periode van 17-09-2018 tot 07-10-2018, 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/handelaars van de Brusselsesteenweg, Zemstbaan en Abeelstraat ten laatste
10 en ten vroegste 15 kalenderdagen voor aanvang van de werken schriftelijk in te lichten
i.v.m. de werken. Het ontwerp bewonersbrief dient voorgelegd aan de communicatiecel
wegenwerken.
Artikel 6
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden;
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
Dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Blarenberglaan.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Blarenberglaan en die
asfaltering 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: van 20.00u tot 06.00u;
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 op zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
 Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
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Voorwaarden bij (sloop)werken:
 De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief
afgevoerd, waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere
afvalstoffen.
 De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit:
 Omleiding via R6 >< Antwerpsesteenweg >< Schaliënhoevedreef.
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, Blarenberglaan, in de periode van 28/09/2018 om 20.00u tot
29/09/2018 om 06.00u toe te staan op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator;
 de handelaars van de Blarenberglaan 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 (bewoners)brieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Bestuurlijk Beheer. Commissie Stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en
openbare werken. Vaststelling agendapunten vergadering 27
september 2018.

Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de commissie
Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken van donderdag 27 september
2018 om 20.00 uur in zaal Wollebrandt:
 Goedkeuring verslag vergadering 6 september 2018.
 Toelichting sociaal Verhuurkantoor (SVK) Mechelen. (Toelichting door Bart Pelgrims)
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Overheidsopdrachten. Goedkeuren lastvoorwaarden bestek 2018-OO-BB-410
"Leveren streekbieren", mits opname van het Zorgbedrijf als mogelijke
afnemer.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt de wijze van gunnen vast volgens de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek met nr. 2018OO-BB-410 inzake de opdracht “Leveren streekbieren”, opgesteld door de afdeling Bestuurlijk
Beheer met als gunningscriteria:
 prijs: 80 punten
 milieumaatregelen: 20 punten
mits het Zorgbedrijf op te nemen in het bestek als mogelijke afnemer (vermelden in
technische beschrijving).
Artikel 2
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
 nv Inbev Belgium, Industrielaan 21 te 1070 Brussel (Anderlecht);
 nv Brouwerijen Alken-Maes, Blarenberglaan 3C 2 te 2800 Mechelen;
 Het Anker, Guido gezellelaan 49 te 2800 Mechelen;
 Laeremans L bvba, Herman de Nayerstraat 4 te 2550 Waarloos.
Artikel 3
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 28 september 2018 om 10.00 uur.

Sport. Goedkeuring programma Vlaamse Veldloopdag voor scholen op 26
september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de beslissing van de burgemeester, waarbij aan de dienst sport
toelating wordt verleend voor de organisatie van de Vlaamse Veldloopdag voor scholen op
woensdag 26 september 2018 in sportpark “De Nekker”.
Artikel 2
Het college neemt akte van het besluit van de adjunct-algemeendirecteur om na gunstig
advies van de financieel directeur een bedrag van 1200 euro als voorschot toe te kennen aan
de dienst sport voor de organisatie van de Vlaamse Veldloopdag voor scholen op 26 september
2018.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur de financiële aspecten als volgt te
regelen:
artikel
2018/6130280/
70/0740/02

bedrag
€1200

omschrijving

leverancier

Voorschot algemene onkosten; aankoop
drank deelnemers, veiligheidsspelden,…

Dienst sport

Huur kleedkamers en atletiekpiste De
Nekker

Sportpark de
Nekker

RN 2018001952
2018/6130270/
70/0740/02

€90

RN 2018001951
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€50

2018/6130370/
70/0740/02

Kostenraming Rode Kruis

Rode Kruis
Vlaanderen

RN 2018001950
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Financiën

17/09/2018

Voorschot

Uitvoeringsdiensten

25/09/2018

Leveren van 50 nadars
en verkeerslint

Jeugd

26/09/2018

Plaatsen van
geluidsinstallatie

opmerking
Betalingen algemene onkosten;
aankoop drank deelnemers,
veiligheidsspelden, ….
25 nadars te plaatsen aan de tribune
van de atletiekpiste en 25 vooraan
het voetbalterrein (met piste) van De
Nekker op 25/09/2015.
Leveren van verkeerslint op de dienst
sport op 25/09/2018.
Aan de tribune van de atletiekpiste in
samenspraak met de dienst sport.
Materiaal werd online aangevraagd.

Monumentenzorg. Sint-Jan-Baptist en Sint-Jan-Evangelistkerk. Bestek 2015MZ-842 voor de binnenrestauratie - eindafrekening.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de eindafrekening goed omtrent de werken volgens bestek 2015-MZ-842
voor de binnenrestauratie en de dringende werken aan het dak van de Sint-Jan-Baptist en
Sint-Jan-Evangelistkerk.

Musea & Erfgoed. Tentoonstelling OLV-over-de-Dijlekerk. Principiële
goedkeuring financiële steun. Goedkeuring logistieke steun.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat principieel akkoord om een toelage van 5.000 euro te voorzien aan de
Vereniging Parochiale Werken (VPW) voor de tentoonstelling ‘Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle.
Van duisternis naar licht. 50 jaar na restauratie’.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de afdeling Financiën om deze toelage op te nemen in
budgetwijziging nr. 2/2018.
Na goedkeuring van de budgetwijziging nr. 2/2018 kan deze toelage pas uitbetaald worden.
(definitieve verbintenis na BW)
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de dienst Musea & Erfgoed om de logistieke steun aan de
tentoonstelling verder op te volgen.
Artikel 4
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Het college neemt kennis van de promotie via Torens aan de Dijle en UiT in Mechelen.

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Mechelen Klimaatneutraal. Goedkeuring
indiening subsidiedossiers lokale klimaatprojecten en het geven van
opdrachten.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit het projectvoorstel ‘Isolatie bij Zonneklaar’ in te dienen voor de
projectoproep lokale klimaatprojecten.
Artikel 2
Het college vaardigt schepen Marina De Bie af om de projectaanvraag te ondertekenen.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Duurzame
Ontwikkeling en
Energie

Opmaken en indienen dossier
lokale klimaatprojecten

Gebouwen

Ondersteuning opmaak dossier
lokale klimaatprojecten

opmerking

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Burgemeestersconvenant. Goedkeuring
indienen kandidatuur "Convenant cities in the spotlight".
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft opdracht aan de dienst Duurzame Ontwikkeling en Energie om een
kandidatuur voor de oproep ‘Convenant cities in the spotlight’ op te maken.
Artikel 2
Het college vaardigt schepen Marina De Bie af om de communicatie hierover vorm te geven.

Natuur- en Groenontwikkeling. Organisatie Masterclass - duurzaam
ontwerpen van groene ruimten.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist in te gaan op het verzoek van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte &
Planning vzw (VRP) om op donderdag 4 oktober 2018 op te treden als gaststad voor de
Masterclass ‘duurzaam ontwerpen van groene ruimten’.
Artikel 2
Het college beslist de Keldermanszaal op donderdag 4 oktober 2018 ter beschikking te stellen
voor de organisatie van de Masterclass ‘duurzaam ontwerpen van groene ruimten’.
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Artikel 3
Het college hecht goedkeuring aan het opnemen van de kosten voor de organisatie van de
Masterclass met een geraamde kostprijs van 350 euro.
Artikel 4
Het college geeft de opdracht aan dienst Natuur- en Groenontwikkeling om in samenwerking
met de dienst Interne dienstverlening en protocol de praktische organisatie (catering en
logistiek) voor de Masterclass op 4 oktober 2018 verder uit te werken.
Artikel 5
Het college geeft de opdracht aan dienst Natuur- en Groenontwikkeling om de parkbezoeken te
begeleiden tijdens de Masterclass op 4 oktober 2018.
Artikel 6
Het college beslist dat het onthaal van de studiedag door schepen Marina De Bie zal gebeuren,
in afspraak met haar kabinet.
Artikel 7
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur de financiële aspecten als volgt te
regelen:
BUDGETSLEUTEL
Public relations
2018/6130060/20/0119/11
Ramingsnummer: 2018141012

LEVERANCIER

OMSCHRIJVING
Betalen catering

BEDRAG
350 euro

Natuur- en Groenontwikkeling. Restauratie serres Tivolipark. Aktename
voorlopige oplevering, goedkeuring eindafrekening bij voorlopige
oplevering.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de voorlopige oplevering van de restauratie van de serres in het
Tivolipark.
Artikel 2
Het college hecht goedkeuring aan de eindafrekening bij voorlopige oplevering van de
restauratie van de serres in het Tivolipark.

Mondiaal Beleid. Vredesweek 2018. Toestemming aan Vrede vzw voor het
ophangen Vredesvlag aan het balkon van het stadhuis, in het kader
van de Internationale Dag voor de Vrede op 21 september 2018 en
geven van opdrachten.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het schrijven van het samenwerkingsverband ‘Vrede vzw’ met
betrekking tot de Internationale Dag voor de Vrede.
Artikel 2
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Het college gaat akkoord met de ondertekening door de burgemeester van de brief aan de
eerste minister en de voltallige federale regering. In deze brief vragen burgemeesters aan de
federale regering om het VN-verdrag inzake een wereldwijd kernwapenverbod te
ondertekenen.
Artikel 3
Het college beslist om in te gaan op de vraag van Vrede vzw om het nationaal persmoment
naar aanleiding van de Vredesweek in Mechelen te houden.
Artikel 4
Het college geeft toestemming om op 21 september 2018 om 18 uur een grote vredesvlag te
ontrollen aan het balkon van het stadhuis met de tekst “Niets is belangrijker dan vrede”.
Artikel 5
Het college vaardigt de schepenen M. De Bie en M. Hendrickx af om aanwezig te zijn bij het
ontrollen van de vredesvlag en het persmoment.
Artikel 6
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Interne
dienstverlening
en protocol

Vrijdag 21
september
2018 om 16
uur

- Hulp bij het ophangen van de
Vredesvlag aan het stadhuis

-De vredesvlag wordt
door de organisatie
meegebracht.

Mondiaal Beleid

Week van
21
september
2018

-Nieuwsbericht op de website
van de stad Mechelen.

De tekst voor het
nieuwsbericht wordt door
de consulent mondiaal
beleid ingevoerd.

Uitleendienst

21
september
2018 om 17
uur

Leveren van een eenvoudige
geluidsinstallatie voor een
speech

Marketing &
Communicatie

21
september
2018 om 17
uur

Tweet een foto van de
vredesvlag via #vredesvlag
en/of deel de facebookpagina

-De (al dan niet) ondertekende
brief van de burgemeester
mailen naar volgend adres:
info@dagvandevrede.be

P&P - Mobiliteit. Campagnes. Goedkeuring aanvragen tot deelname aan de
STRAPdag op 21 september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de aanvragen voor de autovrije schoolstraten in het kader van de STRAPdag
op vrijdag 21 september 2018 goed. Uitzonderingen hierop worden toegestaan voor De
Spreeuwen, De Spiegel en de Go Shill.
Artikel 2
Het college keurt de voorgestelde circulatiewijzigingen goed.
Artikel 3
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Het college keurt de aanvragen van Villa Zonnebloem en Hof van Nassau enkel goed op
voorwaarde dat het verkeer ter ontsluiting van de binnenstad wel nog steeds een doorgang
kan hebben over de Bleekstraat en het Berthoudersplein. Het Berthoudersplein zelf aan de
school kan wel grotendeels verkeers- en autovrij gemaakt worden. Het verkeer dient
afgescheiden te worden van de kinderen door een reeks nadars.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team
Verkeerssignalisatie

Mobiliteit

Marketing &
Communicatie

datum

opdracht

21 september
2018 (20
september
2018 voor BS
De Spiegel en
20 én 21
september
2018 voor Go
Shill) en
bijkomend ook
10 januari
2019 en 25
april 2019 voor
De Spreeuwen.
Bij aanvang
nieuw
schooljaar
2018-2019

-

Plaatsen van
parkeerverbod in de
straten waar
activiteiten doorgaan
(minstens 24u op
voorhand).

-

Leveren van nadars
met C3 op de
invalsstraten en ter
afbakening van gebied
waar activiteiten
plaatsvinden.

-

Scholen in kennis
stellen van
collegebeslissing en de
oplegde voorwaarden.

Conform de
vooropgestelde
timing binnen
het
communicatieplan van de
week van de
mobiliteit

-

Communiceren van dit
initiatief via de
geëigende kanalen
kaderend in de week
van de mobiliteit.

opmerking
Overzicht van het aantal
nadars (met
plaatsbepaling) en
plaatsen voor
parkeerverbod wordt in
een apart overzicht
meegestuurd.
Na de activiteiten dienen
de nadars terug
opgehaald te worden.

Artikel 5
Het college neemt kennis van de opdracht van de burgemeester aan de politie:
dienst
Politie

datum
21 september
2018

Politie

opdracht
-

-

opmerking

Opvolging en controle
te voorzien van de
geplaatste borden op
21 september 2018.
Contact op te nemen
met De Lijn in het
kader van de nodige
omleidingsroutes.

P&P - Mobiliteit. Fietsdelen. Principiële goedkeuring nieuwe
samenwerkingsovereenkomst Bluebike.
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Besluit:
Artikel 1
Het college hecht principiële goedkeuring aan de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met
Bluebike.
Artikel 2
Het college gaat principieel akkoord met het voorstel tot volgende uitbreiding van Bluebike
vanaf januari 2019:
 uitbreiding centraal station van 60 naar 80 fietsen: 15.000 euro / jaar;
 uitbreiding Nekkerspoelstation van 16 naar 24 fietsten: 9.000 euro / jaar;
 behouden 8 fietsen op Veemarkt: 4.400 euro/jaar.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de afdeling Financiën om in budgetwijziging nr. 2/2018 de
jaarlijkse bijdrage voor Bluebike op artikel 2019150358 te verhogen tot 28.400 euro op
jaarbasis.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de dienst Mobiliteit om, na goedkeuring van budgetwijziging nr.
2/2018 in de gemeenteraad van 27 november 2018, eveneens de
samenwerkingsovereenkomst voor goedkeuring voor te leggen aan dezelfde raadszitting.

P&P - Mobiliteit. Fietsbeleid. Goedkeuring proefproject van provincie
Antwerpen met fietsherstelpunten langs de fietsostrade.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het living lab van de provincie Antwerpen om fietskluizen te
plaatsen langs de fietsostrade.
Artikel 2
Het college geeft de provincie Antwerpen toelating om een fietskluis te plaatsen op de
restruimte naast de fietsostrade in de Caputsteenstraat.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Nazomerfeest Auwegemvaart 29
september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan buurtcomité
NatteAuweKool de toelating wordt verleend om een nazomerfeest te organiseren op zaterdag
29 september 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...)
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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 en 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
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
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datum

opdracht

29/9/2018
07u tot
30/9/2018
07u

Parkeervrij maken
van Auwegemvaart
– parking t.h.v.
Kanoclub (nr. 56)
en straat zelf 10m
voor en 10m na
kanoclub

opmerking


Er wordt een administratiekost
van 25 euro aangerekend
(verkeersmateriaal + vervoer is
gratis voor straatfeesten).
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Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het straatfeest van het buurtcomité ‘NatteAuweKool’, dat doorgaat op 29
september 2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het straatfeest van het buurtcomité ‘NatteAuweKool’, dat
doorgaat op 29 september 2018 op de Auwegemvaart te Mechelen, zijn hierna vermelde
bepalingen van toepassing op 29 en 30 september 2018, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Auwegemvaart tussen huisnummer 50 en Auwegemstraat:
Het parkeren is verboden op de parking en op het straatgedeelte van 29 september 2018 –
07.00 uur tot 30 september 2018 – 07.00 uur. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door
verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen van het type Xa, die het begin van de
reglementering aanduiden en van het type Xd, die de herhaling van de reglementering
aanduiden.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

Facility. Dorpshuis Hombeek - goedkeuring eindafrekening.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de eindafrekening van De Brandt nv voor het Dorpshuis in Hombeek goed.

Cultuurcentrum. Toelage 2018 aan koren - uitbetaling.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit de toelagen 2018 aan de koren via het reglement koren betaalbaar te
stellen.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Budgetsleutel: 2018/6490120/70/0709/01 - Ramingsnummer: 2018142095

Koor
Boboto
Cantus Amici
De Dijlezangers
Gaudeamus
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rekeningnr
BE11 9795 5589 1948
BE25 7310 0937 1282
BE67 9795 4026 9187
BE07 9795 2836 5166

bedrag
935,11
569,05
1.572,93
803,11
15

Gemengd koor Korille
Hanswijkkoor
Les Amis de P.
Onze-Lieve-Vrouwkoor vzw.
Viermaliks

BE89 9731 3702 7385
BE55 9796 3075 6144
BE16 6511 5075 4574
BE25 9731 4329 3282
BE19 2300 5309 7012

756,52
1.247,92
786,47
1.511,92
1.816,97

Monumentenzorg. Sint-Jan-Baptist-en-Evangelistkerk, inhuldiging
interieurrestauratie. Goedkeuring interne kredietaanpassing +
beslissing tot opname in budgetwijziging.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de interne kredietaanpassing van raming met volgnummer 2018140053 en
budgetsleutel 2018/6130350/70/0720/01 voor 1.500 EUR naar raming met volgnummer
2018002832 en budgetsleutel 2018/6130370/70/0720/01 goed.
Artikel 2
Het college keurt de interne kredietaanpassing van raming met volgnummer 2018143017 en
budgetsleutel 2018/61030350/70/0720/01 voor 1.000 EUR naar raming met volgnummer
2018002832 en budgetsleutel 2018/6130370/70/0720/01 goed.
Artikel 3
Het college verwijst de opname van 1.500 EUR op raming met volgnummer 2018140053 en
budgetsleutel 2018/6130350/70/0720/01 mits compensatie van 1.500 EUR van raming met
met volgnummer 2018142438 en budgetsleutel 2018/6130060/20/0119/05 naar
budgetwijziging nr. 2/2018.
Artikel 4
Het college verwijst de opname van 1.000 EUR op raming met volgnummer 2018143017 en
budgetsleutel 2018/6130350/70/0720/01 van raming met volgnummer 2018143553 en
budgetsleutel 2018/2140000/70/0720/01 naar budgetwijziging nr. 2/2018.
Artikel 5
Het college verwijst de opname van 1.000 EUR op raming met volgnummer 2018160001 en
budgetsleutel 2018/6130371/70/0720/01 mits compensatie van 1.000 EUR van raming met
volgnummer 2018143553 en budgetsleutel 2018/2140000/70/0720/01 naar budgetwijziging
nr. 2/2018.
Artikel 6
Het college verwijst de opname van 500 EUR op raming met volgnummer 2018160002 en
budgetsleutel 2018/6130010/70/0720/01 mits compensatie van 500 EUR van raming met
volgnummer 2018143553 en budgetsleutel 2018/2140000/70/0720/01 naar budgetwijziging
nr. 2/2018.
Artikel 7
Het college verwijst de opname van 200 EUR op raming met volgnummer 2018154410 en
budgetsleutel 2018/6130018/70/0720/01 mits compensatie van 200 EUR van raming met
volgnummer 2018143553 en budgetsleutel 2018/2140000/70/0720/01 naar budgetwijziging
nr. 2/201
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ICT. Gunning extra onkosten uitbouw en onderhoud website.
Besluit:
Artikel 1
Het college gunt de éénmalige uitbreiding van de SLA met 50 uren aan Tobania, Heizel
Business Park Romeinsesteenweg 564 te 1853 Strombeek-Bever.
Artikel 2
Het college gunt de aanpassingen van de wie is wie voor een goed functionerend intranet aan
Tobania, Heizel Business Park Romeinsesteenweg 564 te 1853 Strombeek-Bever.
Artikel 3
Het college gunt de aanpassingen omtrent het beschikbaar zijn van de stadplannen op de
website aan Tobania, Heizel Business Park Romeinsesteenweg 564 te 1853 Strombeek-Bever.
Artikel 4
Het college gunt de migratie van het TDMS en aanpassingen van de frontend aan Tobania,
Heizel Business Park Romeinsesteenweg 564 te 1853 Strombeek-Bever.

Uitvoeringsdiensten. Vuilnisbakkenplan. Goedkeuring proefopstelling
centrum nieuw prototype vuilnisbak, mits voorzien variante voor
smart-toepassingen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de proefopstelling in het centrum van een nieuw prototype
vuilnisbak en vraagt of ook een variante kan worden voorzien voor smart-toepassingen. Het
beeldkwaliteitsplan dient bezorgd te worden aan de leveranciers.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de afdeling Marketing & Communicatie om de nodige
communicatie hieromtrent te voeren.
Artikel 3
Het college geeft toestemming aan Ovam om een bevraging te doen over hun prototype van
vuilnisbak.
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