STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 8 juni 2018

Bestuurlijk Beheer. Gemeentelijke Holding nv in vereffening.
Mandaatverlening algemene vergadering 27 juni 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de uitnodiging van de Gemeentelijke Holding nv in vereffening
voor de algemene vergadering die plaatsvindt op woensdag 27 juni 2018 om 14.00 uur in het
Bluepoint Brussels Business Centre, A. Reyerslaan 80 te 1030 Brussel.
Artikel 2
Het college verleent het mandaat aan plaatsvervangend volmachtdrager Stefaan Deleus om
kennis te nemen van de voorgelegde agendapunten van de algemene vergadering van de
Gemeentelijke Holding nv in vereffening.

Belastingen en Inningen. Belasting op gebouwen en/of woningen die
beschouwd worden als leegstaand.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
leegstand – aanslagjaar 2017 (kwartaal 4) voor een totaal bedrag van € 370.425,00.

Belastingen en Inningen. Belasting op gebouwen en/of woningen die
beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, onveilig,
verwaarloosd, bouwvallig of onafgewerkt.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
verwaarlozing, onbewoonbaar of ongeschikt – aanslagjaar 2017 (kwartaal 4) voor een totaal
bedrag van € 240.000,00.

Belastingen en Inningen. Belasting op niet-bebouwde gronden. Vaststelling
en uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op de nietbebouwde gronden - aanslagjaar 2017 voor een totaal bedrag van € 76.002,67.
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Belastingen en Inningen. Belasting op sluikstorten 2017. Vaststelling en
uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
sluikstorten 20173– 2017 voor een totaal bedrag van € 1.400,00.

Sport. Vastlegging budgetten sportanimatie zomervakantie (juli) 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de vastlegging van de budgetten voor de sportanimatie tijdens de
zomervakantie, juli 2018.
Artikel 2
Het college neemt er akte van dat de inschrijvingen voor de zomervakantie 2018 van start
gingen op 10 maart 2018. Aan de hand van het aantal inschrijvingen worden de budgetten
voor de zomervakantie vastgelegd.
Artikel 3
Het college neemt akte van het besluit van de stadssecretaris, na gunstig advies van de
financieel beheerder, om een bedrag van 3200 euro als voorschot toe te kennen aan de dienst
sport voor de organisatie van de sportanimatie tijdens de Zomervakantie 2018.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
budgetsleutel
2018/6130280/70/0740/02

bedrag
€ 3200

omschrijving
Voorschot

RN 2018001952

2018/6130370/70/0740/02

Betalingen alg.
onkosten, huur
tennisterreinen,
aankoop klein
materiaal,….
BD Opslag

€1700

Betaling
badmintonkamp

€1200

Betaling hengelen

VZW Parkvissers

€750

1 Waterpolokamp

Rac Swimming

€1000

Voorschot
hockeykampen

Hockey Vrijbroek

€1000

Voorschot
schaatskampen

ISCM

€1000

Voorschot
voetbalkamp

KFC Muizen

€700

Inkom zwembad

AGB SAM

€800

Huur tennisterreinen

Sportcentrum ‘Den

RN 2018006715
2018/6130370/70/0740/02

leverancier

RN 2018006715
2018/6130370/70/0740/02
RN 2018006715
2018/6130370/70/0740/02
RN 2018006715
2018/6130370/70/0740/02
RN 2018006715
2018/6130370/70/0740/02
RN 2018006715
2018/6130270/70/0740/02
RN 2018001951
2018/6130270/70/0740/02
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RN 2018001951

+ omnisporthal

Boemel’ (NMBS)

Artikel 4
De te betalen bedragen aan de clubs zijn zeer afhankelijk van het aantal inschrijvingen. De
dienst sport zal een ontwerpbesluit met financiële gevolgen voor de resterende kampen van de
maand augustus 2018 tijdig aan het college voorleggen.

mmMechelen Feest. Bestuursorganen. Aktename notulen januari-maart
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van de Algemene Vergadering van mmMechelen Feest
vzw:
 2018: 27 maart 2018.
Artikel 2
Het college neemt akte van de verslagen van de Raad van bestuur van mmMechelen Feest
vzw:
 2018: 15 januari 2018 – 27 maart 2018.
Artikel 3
Het college neemt akte van de verslagen van het Dagelijks bestuur van mmMechelen Feest
vzw:
 2018: 12 januari 2018 – 9 februari 2018 – 9 maart 2018.

Politie - openbare orde. Vaststelling politieverordening inzake de openbare
orde, rust en veiligheid naar aanleiding van Maanrock 2018. Verwijzing
naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van de politieverordening inzake de openbare orde, rust en veiligheid,
opgesteld naar aanleiding van de veiligheidsmaatregelen voor het stadsfestival Maanrock
2018 op 24, 25 en 26 augustus 2018.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de vzw mmMechelen Feest om deze politieverordening tijdig en
duidelijk, overeenkomstig artikel 3 van deze verordening, te overhandigen tegen
ontvangstbewijs aan elke handelszaak binnen de omloop van het festival.

Politie - openbare orde. Plaatsing en gebruiksmodaliteiten van bijkomende
camerabewaking op het grondgebied van de stad Mechelen tijdens
Maanrock 2018. Kennisname positief advies korpschef politiezone
Mechelen-Willebroek. Verwijzing naar de gemeenteraad.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het positief advies van de korpschef van de politiezone
Mechelen-Willebroek inzake de plaatsing en de gebruiksmodaliteiten van bijkomende
camerabewaking op het grondgebied van de stad Mechelen tijdens het evenement Maanrock
2018.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Verlening van een positief advies inzake de plaatsing van bijkomende camerabewaking op
het grondgebied van de stad Mechelen tijdens het evenement Maanrock 2018.

Sport. Toewijzen subsidiebedragen verbeteringswerken sportinfrastructuur
2018 + uitbetalen 1e schijf.
Besluit:
Artikel 1
Het college wijst de voorgelegde subsidiebedragen voor verbeteringswerken
sportinfrastructuur 2018 toe aan volgende 7 clubs:
 TC Key Point (tennis);
 Vertical Dance Fitness (dans);
 Vrijbroek Hockey Club (hockey);
 KMTHC Tennis (tennis);
 Rugby Mechelen (rugby);
 Leest United (voetbal);
 TTK Real (tafeltennis).
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder om de financiële aspecten als volgt te
regelen:
artikel

2018/6490120/70/0740/02

bedrag

€ 5.000,00

omschrijving
Subsidie voor
verbeteringswerken
sportinfrastructuur 2018

leverancier

TC Key Point

(uitbetaling 1e schijf)

2018/6490120/70/0740/02

€ 8.750,00

Subsidie voor
verbeteringswerken
sportinfrastructuur 2018

Vertical Dance Fitness

(uitbetaling 1e schijf)

2018/6490120/70/0740/02

€ 5.093,75

Subsidie voor
verbeteringswerken
sportinfrastructuur 2018

Vrijbroek Hockey Club

(uitbetaling 1e schijf)

2018/6490120/70/0740/02

€ 3.078,00

Subsidie voor
verbeteringswerken
sportinfrastructuur 2018

KMTHC Tennis

(uitbetaling 1e schijf)

2018/6490120/70/0740/02

€ 2.035,12

Subsidie voor
verbeteringswerken
sportinfrastructuur 2018

Rugby Mechelen

(uitbetaling 1e schijf)
2018/6490120/70/0740/02

€ 1.681,44

Subsidie voor
verbeteringswerken
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sportinfrastructuur 2018
(uitbetaling 1e schijf)

2018/6490120/70/0740/02

€ 937,50

Subsidie voor
verbeteringswerken
sportinfrastructuur 2018

TTK Real

(uitbetaling 1e schijf)

Sport. Sportondersteuning. Erkenning als "erkende sportvereniging in
Mechelen" 2018 - reeks 3.
Besluit:
Artikel 1
Het college erkent volgende sportverenigingen als ‘erkende sportvereniging in Mechelen’. De
erkenning loopt tot 1 maart 2019:

1

Club

Sporttak

Fistik United

zaalvoetbal

Motivering
Dossier in orde

Sport. Uitbetaling verbeteringswerken Windsurfclub Alleman - subsidie 2017
(saldo).
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist het saldo van de subsidie inzake verbeteringswerken sportinfrastructuur
2017, waarvan de werken reeds werden voltooid en gecontroleerd, uit te betalen aan de
Windsurfclub Alleman.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
artikel

bedrag

2018/6490120/70/0740/02
Ramingsnummer
2018141912

6.796,87 €

omschrijving
Windsurfclub Alleman

leverancier
Dienst Sport: toelage
verbeteringswerken
2017 (saldo)

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Mechelen Klimaatneutraal. Goedkeuring
hechten aan de beoordeling van de aanvragen tot het toegelaten
worden tot de shortlist van het wedstrijdreglement “Paraat voor het
klimaat” tijdens het schooljaar 2017-2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan de beoordeling van de aanvragen van Busleyden Atheneum
Camus Botaniek en Busleyden Atheneum Campus Stassartstraat tot het toegelaten worden tot
de shortlist van het wedstrijdreglement “Paraat voor het klimaat” tijdens het schooljaar 20182019.
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Artikel 2
Het college beslist dat de communicatie gebeurt door de schepenen Marc Hendrickx en Marina
De Bie.

Sociaal Secretariaat. Gewijzigd pensioenreglement 2de pensioenpijler.
Doorverwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het protocol van akkoord tussen de overheid en de vakorganisaties
m.b.t. de wijziging van het pensioenreglement voor de tweede pensioenpijler.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring gewijzigd reglement van OFP PROVANT voor het plan van aanvullend
pensioen voor de contractuele personeelsleden, met inbegrip van bijlage 3 inzake het
afsluiten van een overeenkomst voor het oprichten van een Multi-inrichterspensioenstelsel
(MIPS) tussen volgende partijen met eenzelfde pensioenreglement:
- Stad Mechelen
- OCMW Mechelen
- AGB SAM
- Brouwgebouw Lamot vzw
- mmMechelen Feest vzw
- Jeugd- en Jongerenwerk Mechelen vzw (J@m).

P&P - Mobiliteit. Kruispunt Liersesteenweg met Keldermansvest en Frans
Halsvest. Aktename verslag infovergadering en beslissing tot
organiseren bevraging over het al dan niet realiseren van een
fietsstraat in de Keldermansvest.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de evaluatievergadering over het kruispunt
Liesesteenweg met Keldermansvest en Frans Halsvest.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de dienst Mobiliteit om in samenspraak met de afdeling
Marketing & Communicatie een bevraging te organiseren in de Keldermansvest met het oog op
het al dan niet realiseren van een fietsstraat.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de dienst Mobiliteit om de volgende suggesties verder te
onderzoeken en op de verkeerscommissie van september 2018 te agenderen:
 Optimalisaties aan kruispunt Generaal de Ceuninckstraat met Liersesteenweg.
 Ventweg Liersesteenweg als fietsstraat.
 Optimalisatie van fietsinfrastructuur aan zijde gevangenis:
- meer ruimte voor bochtstralen maken;
- aansluiting fietspad op Frans Halsvest verbeteren;
- doorgang van oversteekplaats naar Caputsteenpark.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de dienst Mobiliteit om de te onderzoeken voorstellen verder uit
te werken voor de verkeerscommissie van september 2018.
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P&P - Mobiliteit. NMBS. Toelichting voorstedelijk S-aanbod. Goedkeuring
mits aandachtspunten.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de toelichting door Anita Rombauts en Geert Dierckx (NMBS),
Leen Schaerlaekens (Mobiliteit) en Annick Kumbruck (Marketing & Communicatie) bij het
voorstedelijke S-aanbod en de communicatiemogelijkheden.
Artikel 2
Het college gaat akkoord om dit verder op te nemen in de communicatie inzake bereikbaarheid
van Mechelen.
Artikel 3
Het college vraagt aan NMBS:
 aandacht voor de centrumfunctie van stad Mechelen, bijvoorbeeld met bijkomend station in
Blaasveld;
 om de verbinding met de luchthaven vroeger en later op de dag te exploiteren.

P&P - Mobiliteit. Campagnes. Principiële goedkeuring organiseren STRAPdag
vrijdag 21 september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat principieel akkoord met de organisatie van de STRAPdag op vrijdag 21
september 2018.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

opdracht

Mobiliteit

Inschrijvingen verwerken en
voorleggen aan college medio
augustus 2018.

Onderwijsondersteuning

Versturen inschrijvingsformulieren
naar scholen.

Verkeerssignalisatie

Voorzien van de nodige
signalisatie op 21 september
2018. Een overzicht hiervan zal
eind augustus 2018 worden
overgemaakt.

opmerking
De scholen kunnen tot
begin augustus 2018
inschrijven. De
aanvragen zullen medio
augustus 2018 aan het
college voorgelegd
worden.

Economie. Fietstaxivergunning. Aanvraag Luna Luna bvba.
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Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de aanvraag voor een fietstaxivergunning F1801 goed voor Luna Luna bvba,
Jef Denynplein 4 b002, 2800 Mechelen op naam Peter Meuris.

Stadsarchief. Goedkeuring voorschot teamuitstap Stadsarchief met
vrijwilligers.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de teamuitstap van de dienst Stadsarchief met hun vrijwilligers op
22 juni 2018.
Artikel 2
Het college neemt akte van het besluit van de stadssecretaris, na gunstig advies van de
financieel beheerder, om een voorschot/kasprovisie toe te kennen van 490 euro voor het
Stadsarchief.

Cultuurcentrum. Toneelsubsidies. Verdeling toelage 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan de berekening van de toneelsubsidies – toelage 2018 – en
besluit deze als volgt te verdelen onder de Mechelse Amateurtoneelgezelschappen:
 De Peoene
56 x 50,26= 2.814,81
 Studio Gommarus
39 x 50,26= 1.960,32
 Mechels Volkstoneel
56 x 50,26= 2.814,81
 Voor Taal en Kunst
39 x 50,26= 1.960,32
 K.T. De Moedertaal
56 x 50,26= 2.814,81
 Ik Dien
39 x 50,26= 1.960,32
 Rust Roest
37 x 50,26= 1.859,79
 Echt Mechels Theater
56 x 50,26= 2.814,81
Artikel 2
Het college geeft volgende opdracht:
DIENST

OPDRACHT

Afdeling
Financiën

Overschrijven van de toegekende
bedragen aan de respectievelijke
verenigingen

DATUM UITVOERING OPMERKINGEN

Toerisme en UiT. Belgian Motorhome Club 5-7 oktober 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het verblijf van maximaal 40 motorhomes van Belgian Motorhome Club van 5
tot en met 7 oktober 2018 goed.
Artikel 2
Het college wijst de parking 2 gelegen tussen de ring en het Provinciaal Sport- en
Recreatiecentrum De Nekker, aan de zijde van de bestaande kampeerautoplaatsen, toe als
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staanplaats voor kampeerauto’s van Belgian Motorhome Club van 5 tot en met 7 oktober
2018. De kant van UCG bioscoop dient zeker vrij te blijven.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de afdeling Toerisme & Uit om in de gebruiksovereenkomst
duidelijk op te nemen dat het terrein volledig proper moet achtergelaten worden. Ten einde dit
af te dwingen dient op voorhand een waarborg gevraagd te worden.

Kunstonderwijs. Academie voor beeldende kunsten. Openatelierdagen 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft haar goedkeuring voor de organisatie van Eindejaarstentoonstelling en Openatelierdagen van de Academie voor Beeldende Kunsten op volgende data:
 van vrijdag 22 tot en met zondag 24 juni 2018, telkens van 10u tot 17u.
Artikel 2
Het college vaardigt op donderdag 21 juni 2018 schepen Björn Siffer af voor proclamatie en
prijsuitreiking van de afstuderende leerlingen van de hogere en specialisatiegraad om 19.00u
in het auditorium van het Cultuurcentrum.
Artikel 3
Het college geeft de opdracht aan de dienst Interne dienstverlening en protocol om 2 of 3
medewerkers ter beschikking te stellen voor de receptie in de cafetaria van het cultuurcentrum
op donderdag 21 juni 2018 vanaf 18.30u.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Nr. raming
2018002430

Nr. actie
2018140233

Budgetsleutel
2018/6130060/70/0820/01

bedrag
300

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Personeelsfeest Sanoma 14 juni
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de organisatie van het personeelsfeest van Sanoma op donderdag
14 juni 2018 van 16u30 tot 23u en legt volgende voorwaarden op:
 de toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten;
 waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten);
 de geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...);
 de omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator;
 de nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
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Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min op
14/6/2018 van 18u30 tot 21u30 in de gebouwen van Sanoma conform goedgekeurd kader
college dd. 24.02.2017, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers;
 Bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator;
 in geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie;
 het gratis ter beschikking stellen van oordopjes;
 meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Uitzending WK De Prof.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Bvba De Prof voor de uitzending van het WK op het terras van De Prof van 14/6/2018 tot
15/7/2018, mits aan volgende 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;
 de activiteit beperkt blijft tot het terrasgedeelte;
 het scherm met zijn rug tegen de zijde rijbaan op het terras geplaatst wordt;
 de aanvrager neemt de nodige maatregelen zodoende dat de bezoekers niet het rond punt
op het K. Albertplein bezetten;
 er dient ook rekening gehouden te worden met het collegebesluit dd. 24/2/2017, waarin
bepaald is dat het einduur bij kleinschalige evenementen tijdens weekdagen en zondag
23.00 uur met een afbouw tot 23.30 uur is, terwijl dit op vrijdag en zaterdag 24.00 uur is
met een afbouw tot 00.30 uur;
 de te respecteren geluidsnorm is 85 dB(A).

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Aper'eau Scheppers 29 juni 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Rawberry Group voor de organisatie van Aper’eau op de speelplaats van Scheppers – Melaan
16 op 29/6/2018 van 17u tot 23u30, mits aan volgende 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
bewonersbrief zal aangeleverd worden door het evenementenloket en dient door de
organisatie uiterlijk op 11 juni 2018 bedeeld te worden in de opgegeven straten;
de nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken;
gezien het evenement onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoekers), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden. Dit dossier werd reeds ingediend;
de organisator dient voor 4 juni 2018 een mobiliteitsplan in te dienen bij het
evenementenloket;
vermitst de activiteit doorgaat op privéterrein dient de organisator, zoals hij zelf ook
voorstelt, te voorzien in erkende bewaking alsook toe te zien dat de maximum capaciteit
van de speelplaats van het Scheppersinstituut niet overschreden wordt.

Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op
29/6/2018 van 17u tot 23u30 conform goedgekeurd kader college dd. 24.02.2017, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
 geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers;
 bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator;
 in geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie;
 het gratis ter beschikking stellen van oordopjes;
 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;
 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 Roeland Tordoir 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 (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;
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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 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Wijkonderhoudsteam

29/6/2018

opdracht

opmerking

Ter beschikking stellen van
15 vuilnisbakken

Overheidsopdrachten. Verwijzing naar de gemeenteraad voor goedkeuring
van de voorwaarden en de wijze van gunnen inzake de opdracht
"Onderhoud brand- en inbraakinstallaties diverse stadsgebouwen,
gebouwen Sociaal huis en Zorgbedrijf" - bestek 2018-OO-GEB-306.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en
bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2018-OO-GEB-306 inzake de opdracht
“Onderhoud brand- en inbraakinstallaties diverse stadsgebouwen, gebouwen Sociaal Huis
en Zorgbedrijf” met als gunningscriteria:
- Prijs: 70 punten
- Technische conformiteit: 20 punten
- Vorming voor de gebruikers van de brand- en inbraakinstallaties: 10 punten
Artikel 2
In toepassing van artikel 2, 6°a en 7°b van de wet van 17 juni 2016 betreffende de
overheidsopdrachten, zal Stad Mechelen optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze
overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of
diensten plaatst die bestemd zijn voor aanbestedende overheden of aanbestedende entiteiten,
meer bepaald :
Sociaal Huis Mechelen en Zorgbedrijf Rivierenland.
Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
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Overheidsopdrachten. Aanleg fietsinfrastructuur Mechelen - bestek 2018OO-OD-351 (3 percelen). Gunning perceel 1 en 2. Stopzetting perceel
3.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Aanleg fietsinfrastructuur Mechelen - Perceel 1
(Deelopdracht A (Winketkaai) en deelopdracht B (Vrouwvlietroute))” akte van het verslag van
nazicht van de offertes van 30 mei 2018, opgesteld door de ontwerper, Evolta, Damstraat 220
te 9180 Moerbeke.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes perceel 1 in bijlage maakt integraal deel uit van deze
beslissing.
Artikel 3
Het college gunt de opdracht “Aanleg fietsinfrastructuur Mechelen - Perceel 1 (Deelopdracht A
(Winketkaai) en deelopdracht B (Vrouwvlietroute))” aan de economisch meest voordelige
regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde Houwelyckx Wegenbouw NV, Wilsonstraat 84
te 2860 Sint-Katelijne-Waver.
Artikel 4
Het college neemt inzake de opdracht “Aanleg fietsinfrastructuur Mechelen - Perceel 2
(Deelopdracht C (Rietstraat) en deelopdracht D (Brusselsesteenweg))”akte van het verslag van
nazicht van de offertes van 30 mei 2018, opgesteld door de ontwerper, Evolta, Damstraat 220
te 9180 Moerbeke.
Artikel 5
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 6
Het college gunt de opdracht “Aanleg fietsinfrastructuur Mechelen - Perceel 2 (Deelopdracht C
(Rietstraat) en deelopdracht D (Brusselsesteenweg))” aan de economisch meest voordelige
regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde Houwelyckx Wegenbouw NV, Wilsonstraat 84
te 2860 Sint-Katelijne-Waver.
Artikel 7
Het college neemt inzake de opdracht “Aanleg fietsinfrastructuur Mechelen - Perceel 3
(Deelopdracht E (Tivolipad))” akte van het verslag van nazicht van de offertes van
30 mei 2018, opgesteld door de ontwerper, Evolta, Damstraat 220 te 9180 Moerbeke.
Artikel 8
Het college beslist de plaatsingsprocedure voor Perceel 3 (Deelopdracht E (Tivolipad)) stop te
zetten. De opdracht wordt niet gegund en de procedure zal later eventueel opnieuw opgestart
worden.
Artikel 9
Bovengenoemde inschrijvers zullen over deze stopzetting per brief ingelicht worden.

Overheidsopdrachten. Vervanging benzine-dienstvoertuig van de
uitvoeringsdiensten. Keuze van soort wagen en procedure.
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Besluit:
Artikel 1
Het college geeft opdracht aan de dienst Overheidsopdrachten om aan te sluiten bij de
aankoopcentrale van de Vlaamse Overheid, raamovereenkomst 2016/HFB/OA/32615.
Artikel 2
Het college beslist tot leasing van een KIA soul EV elektrische dienstwagen: duur 5 jaar en
10.000 km / jaar).

Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning. Vaststellen van de criteria voor
het advies aan Kind & Gezin in het kader van de uitbreidingsronde
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit dat in het kader van de uitbreidingsronde 2018 met betrekking tot de 86
kindplaatsen met inkomenstarief die aan Mechelen werden toegewezen, zowel aanvragen voor
omschakeling van bestaande plaatsen, als aanvragen voor nieuwe plaatsen worden toegelaten.
Artikel 2
Het college besluit goedkeuring te hechten aan de criteria die door de dienst regie
kinderopvang na positief advies van het Lokaal Overleg Kinderopvang als volgt worden
voorgelegd.
 Criteria uitbreidingsronde Kind & Gezin (K&G) 2018:
CRITERIA
De nood aan
opvangplaatsen in de
wijk.

MOTIVATIE
Bereikbaarheid
bevorderen
% opvang in de wijk van
laag naar hoog.

De nood aan plaatsen
IKT in de wijk.

Betaalbare plaatsen in de
wijk. % opvang in de
wijk van laag naar hoog.

Snelheid van de
effectieve realisatie.

Datum wanneer de
plaatsen beschikbaar
zijn.

Uitbreidingsplaatsen
gerealiseerd in
bestaande IKT locatie.
Aanvraag met positief
advies die in de vorige
ronde niet werd
gevalideerd.
De organisator zet in op
toegankelijke
kinderopvang met
flexibele opvanguren
Het initiatief is door zijn
ligging voordelig in het
kader van
tewerkstelling en
opleidingstrajecten

Optimalisatie van de
bestaande werking.

VOORWAARDEN
% opvang in de
wijk *
% < dan 30%
% < dan 50%
% = > 50%
% IKT in de wijk *
% < dan 40%
% < dan 70%
% => 70%
voor 1 april 2019
voor 1 juli 2019
voor 1 oktober
in 2019
Vergunde IKT
locatie

SCORES
 1,0 /1,0
 0,5 /1,0
 0,2 /1,0









1,0
0,5
0,2
1,0
0,8
0,5
0,2
1,0

/1,0
/1,0
/1,0
/1,0
/1,0
/1,0
/1,0
/1,0

Ondersteuning van
actieve organisatoren.

Aanvraag voor
uitbreidingsronde
2017

 1,0 /1,0

Flexibele en occasionele
opvang is belangrijk voor
kansarme ouders

Meer dan 11 u
opvang per dag
Weekend opvang

 0,5 /1,0

Er is een grote vraag
naar opvangplaatsen in
de buurt van het nieuwe
ziekenhuis en naar
opvangplaatsen in de

In de buurt van het
ziekenhuis.

 0.5 /1,0

In de buurt van
CBE – CVO –

 0.5 /1,0
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buurt van de
opleidingscentra NT2
De organisator
ondersteunt het Loket
Kinderopvang en de
website

Samenwerking met het
Loket en de website
zorgt voor oplossingen
voor ouders

De organisator neemt
regelmatig deel aan het
LOKO.

Deelname aan het LOKO
toont het engagement en
betrokkenheid aan het
lokaal beleid
kinderopvang.

www.kinderopvangwijzer.be/mechelen

Agentschap
Integratie en
Inburgering.
Geregistreerd op de
website.
Engagement tot
registratie.

 0.5 /0.5

Regelmatige
aanwezigheid op
LOKO.

 0.5 /0.5

TOTAAL SCORE =

 x,x /8,0

Aanvragen die niet aan het lokaal bestuur werden gemeld voor 30 september 2018 zullen
geen score toegekend krijgen en worden door K&G als onontvankelijk beschouwd.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de dienst regie kinderopvang om K&G te informeren over de
beslissing om zowel aanvragen voor omschakeling naar, als aanvragen voor nieuwe plaatsen
inkomenstarief toe te laten.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de dienst regie kinderopvang om de criteria voor de
uitbreidingsronde 2018 aan alle organisatoren in de stad over te maken en op de website van
de stad bekend en raadpleegbaar te maken.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Veluwestraat - hoek Ganzendries.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed: Veluwestraat 4-6-8 te 2800 Mechelen, bouwen
3 koopappartementen
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.
 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 07.45 en 08.45 u en tussen 15.30 en 17.00
u;
 woensdag tussen 07.45 en 08.45 u, tussen 11.45 en 12.45 u en tussen 15.30 en 17.00 u.
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 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:
 Voetgangers: er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens,
rolstoelen,….., vlot en veilig het voetpad op en af te rijden. (hellingen, rampen) De
minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1m20, in combinatie met fietspad dient deze
2 meter te zijn. Drempels zijn maximaal 2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
 Fietsers: Er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om fietsen, bakfietsen,…. , vlot
en veilig het fietspad op en af te rijden. (hellingen, rampen) De minimale breedte van een
tijdelijk voetpad is 1m20, in combinatie met fietspad dient deze 2 meter te zijn. Drempels
zijn maximaal 2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Werfmateriaal hoort, net
als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis. Rijplaten e.d. zijn minimaal
1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
 Voor de werf, Veluwestraat 4-6-8, komt een werfzone op de openbare weg. Het voetpad
blijft vrij.
De fietsers moeten afstappen en over het voetpad verder gaan.
 De voertuigen worden omgeleid via de De Langhestraat naar de Adegemstraat. In de
Veluwestraat, voor en achter de werf komen verkeersborden C3 “ uitgezonderd plaatselijk
verkeer”
 De garages van de buurtbewoners blijven ten allen tijden bereikbaar.
 De Nieuwe Kapucijnenstraat wordt dubbelrichting, stilstaan en parkeerverbod langs de
beide zijden. (van maandag tot vrijdag van 07.00 uur tot 17.00 uur)
 Naast de werf, aan de Ganzendries komt een ,niet afgesloten laad- en loszone.(zodoende
blijft de garage van de bewoner bereikbaar)
 Er worden twee plaatsen voor mindervaliden voorzien in de De Langhestraat.
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, Veluwestraat 4-6-8 te 2800 Mechelen, in de periode van 18-062018 tot 18-06-2019, 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 omliggende straten 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.
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:
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dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
kruispunt Antwerpsesteenweg. Dringende herstellingen PIDPA.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed: R6 - kruispunt met Antwerpsesteenweg te 2800
Mechelen.
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:
 De vermoedelijke plaats van de breuk/lek bevindt zicht in de afslagstrook om de
Antwerpsesteenweg op te draaien. Deze afslagbeweging gebeurt buiten de lichtenregeling.
 De afslagstrook wordt afgesloten en de rechtsaf wordt toegelaten aan het verkeerslicht.
 Tijdelijke oranje belijning en pijlen maken dit voor de weggebruikers duidelijk.
 De wijziging wordt door signalisatie in de diepte kenbaar gemaakt.
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, R6 - kruispunt met Antwerpsesteenweg te 2800 Mechelen, in de
periode van 18-06-2018 tot 23-06-2018, toe te staan op voorwaarde dat de
bouwheer/aannemer:
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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.

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

datum

opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.

Communicatiecel
Wegenwerken

Verspreiding via de geëigende kanalen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Mechelen Fit 17 juni 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan My
Personal Coach Mechelen voor de organisatie van Mechelen Fit op de grindparking op zondag
17 juni 2018 van 14u tot 18u, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 250,00 euro.
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Wijkonderhoudsteam

17/6/2018

opdracht

opmerking

Leveren en ophalen van 15
vuilnisbakken

Projecten en Planning. Tinelsite. Bevestiging opening ondergrondse parking
op vrijdag 29 juni 2018.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het feit dat de lift in het gebouw Sjampetter op de Tinelsite pas
ten vroegste eind augustus 2018 in gebruik genomen zal kunnen worden.
Artikel 2
Het college beslist om de opening van de Tinelparking toch op vrijdag 29 juni 2018 te laten
plaatsvinden, mits aan de ingang van de parking gesignaleerd wordt dat de lift in het gebouw
Sjampetter niet functioneert.
Artikel 3
Het college vaardigt burgemeester Bart Somers en de schepenen Greet Geypen, Marina De
Bie, Katleen Den Roover en Stefaan Deleus af voor de opening.

Wonen. VVSG trefdag op 6 december 2018 in congrescentrum Lamot.
Goedkeuring partnerschap en financiële ondersteuning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de vraag van de VVSG om partner te worden bij de eerste
trefdag Wonen die in Lamot georganiseerd zal worden op 6 december 2018.
Artikel 2
Het college gaat akkoord om partner te zijn voor deze eerste trefdag Wonen.

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Mechelen Klimaatneutraal. See2Do!
Goedkeuring indiening subsidiedossier in de derde projectoproep
programma innovatieve overheidsopdrachten in partnerschap met
IGEMO.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord om partner te zijn in het subsidiedossier in de projectoproep
programma innovatieve overheidsopdrachten in partnerschap met IGEMO.
Artikel 2
Het college mandateert schepen De Bie en de stadssecretaris om het partnerformulier te
ondertekenen.

P&P - Mobiliteit. Octopuscharter Schoolomgeving 2.0. Principebeslissing
voorstel tot ondertekening en engagement.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit principieel tot ondertekening van het charter schoolomgeving 2.0 en geeft
opdracht aan de dienst Onderwijsondersteuning om dit charter te bespreken met de
onderwijspartners op het Onderwijsoverleg Mechelen (O.O.M.).
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Artikel 2
Het college beslist dat de communicatie in dit dossier zal gebeuren door de schepenen Marc
Hendrickx en Marina De Bie.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. EV World 6 oktober 2018.
Principiële goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een principiële goedkeuring te
geven aan EV Belgium voor de organisatie van EV World op zaterdag 6 oktober 2018 van 10u
tot 18u, mits met volgende voorwaarden rekening wordt gehouden:
 De testritten moeten kaderen binnen de autoluwe binnenstad: ze mogen niet doorgaan in
het autoluw gebied en moeten eindigen op de Veemarkt.
 EV voertuigen zoveel mogelijk laten rijden binnen hetzelfde uurframe als de shopping
shuttle.
 Algemene communicatie rond bereikbaarheid van de binnenstad voor dat weekend moet
duidelijk maken dat het over een eenmalige activiteit gaat, dit in tegenstelling tot onze
shopping shuttle.
 Alleen EV verkeer toestaan die dag kan niet. Dit gaat leiden tot teveel frustraties.
Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 0 euro, samenwerking Stad
Mechelen.
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het colleg gaat akkoord om dit evenement op volgende wijze te ondersteunen:
 Ter beschikking stellen van binnenlocatie
 Voorzien van catering.

Preventie en Veiligheid. Samenwerkingsovereenkomst tussen het
gemeentebestuur Willebroek en het stadsbestuur Mechelen, in het
kader van dossiers buren- en buurtbemiddeling en inzake de
gemeenschapswachten. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de samenwerkingsovereenkomsten tussen gemeentebestuur Willebroek en
stadsbestuur Mechelen in het kader van dossiers buren- en buurtbemiddeling en inzake de
gemeenschapswachten principieel goed.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen gemeentebestuur Willebroek en
stadsbestuur Mechelen in het kader van dossiers buren- en buurtbemiddeling.
 Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeentebestuur Willebroek en stadsbestuur
Mechelen inzake de gemeenschapswachten.
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Overheidsopdrachten. Vervangen pompen Blarenberglaan. Goedkeuring
gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Vervangen pompen Blarenberglaan” akte van het
verslag van nazicht van de offertes van 4 juni 2018, opgesteld door Afdeling openbaar domein
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 “Vervangen pompen Blarenberglaan” aan de economisch meest
voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Sulzer Pumps Wastewater, Tollaan 101 Bus B
te 1932 Sint Stevens-Woluwe-Basis (zonder telemetrie).

Sport. Goedkeuring ontvangst Koninklijke Racing Club Mechelen op stadhuis
op 23 juni 2018 om 11.30 uur in Kolommenzaal.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om de Koninklijke Racing Club Mechelen te ontvangen op het stadhuis op
zaterdag 23 juni 2018 om 11.30u in de Kolommenzaal met aansluitend een receptie.

IGEMO. Project Stationsomgeving. Beslissing tot openstellen
Stenenmolenstraat en Halfgalgstraat + verbinding Stenenmolenstraat
naar Brusselsesteenweg voor fietsers en voetgangers.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de toelichting van Erik Depré, Projectmanager Igemo bij het
stationsproject en de status van de Stenenmolenstraat en Halfgalgstraat.
Artikel 2
Het college besluit om de Stenenmolenstraat en Halfgalgstraat open te stellen. De stad
Mechelen zal hiervoor geen extra kosten aanvaarden.
Artikel 3
Het college besluit om het laatste deel van de voetgangers- en fietsverbinding tussen de
Stenenmolenstraat en Brusselsesteenweg te asfalteren zodat voetgangers en fietsers teug
kunnen gebruik maken van deze verbinding.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de afdeling Openbaar Domein om deze 50 m tussen
Stenenmolenstraat en Brusselsesteenweg te asfalteren en deze kosten terug te vorderen van
de bouwheren.

P&P - Mobiliteit. Invoering blauwe zone Liersesteenweg.
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Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om – gezien de hoge parkeerdruk en de vraag van de handelaars – de
blauwe zone uit te breiden in de Liersesteenweg, tussen de Oude Liersebaan en de Eikestraat.
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