STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 9 november 2018

Monumentenzorg. Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijkkerk en voormalig
klooster van de Dalscholieren. Aktename goedkeuring definitief
beheersplan door agentschap Onroerend Erfgoed.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van het agentschap Onroerend Erfgoed op 1 oktober
2018 tot goedkeuring van het beheersplan voor “Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijkkerk en
voormalig klooster van de Dalscholieren”.
Artikel 2
Het college verleent toestemming voor de publieke ontsluiting van het beheersplan voor
“Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijkkerk en voormalig klooster van de Dalscholieren” op de
website van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Economie. Leegstand en verwaarlozing handelspanden. Kennisname van de
stand van zaken van de leegstaande en verwaarloosde handelspanden
in Mechelen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de stand van zaken wat betreft de leegstaande en/of
verwaarloosde handelspanden in Mechelen.

Belastingen en Inningen. Belasting op bedrijfsruimten 2018 - 2. Vaststelling
en uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
bedrijfsruimten – aanslagjaar 2018 - 2 - voor een totaal bedrag van 99.824,07 €.

Belastingen en Inningen. Belasting op inname openbare ruimte. Vaststelling
en uitvoerbaarverklaring kohier - aanslagjaar 2018.
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Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op inname
openbare ruimte – aanslagjaar 2018 - voor een totaal bedrag van € 61.953,70. Periode juli en
augustus 2018.

Belastingen en Inningen. Belasting takelen voertuigen 2018. Vaststelling en
uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op het
takelen van voertuigen – aanslagjaar 2018 voor een totaal bedrag van € 250,00.

Toezicht Financiën. Kerkfabrieken. Aktename notulen Kerkraad LieveVrouweparochie van 17 september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkraad van de kerkfabriek LieveVrouweparochie van 17 september 2018.
Dit verslag zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering van
9 november 2018, na goedkeuring ervan.

Sport. Vastlegging budgetten sportanimatie herfstvakantie 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de vastlegging van de budgetten voor de sportanimatie tijdens de
herfstvakantie 2018.
Artikel 2
Het college neemt er akte van dat de inschrijvingen voor de herfst- en kerstvakantie 2018, en
krokusvakantie 2019, van start gingen op 29 september 2018. Aan de hand van het aantal
inschrijvingen worden de budgetten voor deze vakanties vastgelegd.
Artikel 3
Het college neemt akte van het besluit van de algemeen directeur om na gunstig advies van de
financieel directeur een bedrag van 400 euro als voorschot toe te kennen aan de dienst sport
voor de sportanimatie tijdens de herfst- en kerstvakantie 2018.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur de financiële aspecten als volgt te
regelen:
budgetsleutel
2018/6130280/70/0740/02
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bedrag
€400

omschrijving
Voorschot herfst- en

leverancier
Dienst sport
2

RN 2018001952

2018/6130370/70/0740/02

kerstvakantie;
betaling algemene
onkosten
€450

zwemkamp

Rac Swimming

€800

Ropeskipping

ROM skippers

€750

Dans

Dance@beat

Basketbal

Telstar
basketbalclub

Inkom zwembad

AGB SAM

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

€1350

RN 2018006715
2018/6130270/70/0740/02

€300

RN 2018001951

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:
 Pitzemburgstraat 2
Puntopening T 18489
 Borgersteinlei131
Puntopening T 18493.
Artikel 2
Het college geeft toelating aan Telenet Antoon Catriestraat 18 9031 Drongen,
voor de uitvoering van werken:
 Zandvoortstraat 22
Plaatsing ondergrondse kabel T 18489
 Oude Leestsebaan 67
Plaatsing ondergrondse kabel T 18494.
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Telenet Liersestwg 4 2800 Mechelen,
voor de uitvoering van werken:
 Bankstraat 13
Klantaansluiting
T 18491
 Kruisveldstraat 15
Klantaansluiting
T 18492.

Politie - openbare orde. Vaststelling politieverordening naar aanleiding van
de organisatie van de Urban Trail op 8 december 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van de Urban Trial, die doorgaat op 8 december 2018, vast als volgt:
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Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de Urban Trial, die doorgaat op 8 december 2018, in Mechelen
zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing van 7 tot 9 december 2018, behoudens
andersluidende.
Artikel 2: Verkeersmaatregelen
Artikel 2.1:
Parkeerverbod wordt van 7 december 2018 – 09.00 uur tot 9 december 2018 – 06.00 uur
ingesteld en aangeduid door het verkeersbord E1 op de Veemarkt.
Artikel 2.2:
Parkeerverbod wordt van 7 december 2018 – 06.00 uur tot 9 december 2018 – 06.00 uur
ingesteld en aangeduid door het verkeersbord E1 op het Margareta Van Oostenrijkplein en in
de Keizerstraat tussen Veemarkt en het Margareta Van oostenrijkplein, m.u.v. de
parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een beperking.
Artikel 2.3:
Parkeerverbod wordt op 8 december 2018 tussen 17.00 en 23.00 uur ingesteld en aangeduid
door het verkeersbord E1 op de G. Gezellelaan tussen de Nonnenstraat en Vrouw Van
Mechelenstraat.
Artikel 2.4:
Volgende straten worden op 8 december 2018 tussen 19.00 en 23.00 uur voor alle bestuurders
in beide richtingen verboden:
Biest;
Blokstraat;
Bergstraat;
F. De Merodestraat tussen Sint-Janskerkhof en Jodenstraat;
Jodenstraat tussen Van Busleydenstraat en G. De Stassartstraat;
G. De Stassartstraat;
Nokerstraat;
Sint-Katelijnestraat tussen Schrijnstraat en Nieuwe Beggaardenstraat;
Schrijnstraat;
Twaalf Apostelenstraat;
Acht Zalighedenstraat;
Cellebroederstraat;
Moreelstraat;
Nonnenstraat tussen Moreelstraat en Conventstraat;
Conventstraat;
Hoviusstraat;
Krankenstraat;
Vrouw Van Mechelenstraat;
Nieuwe Beggaardenstraat;
Sint-Katelijnestraat;
Sint-Katelijnekerkkhof;
Kleine Begijnhof;
Heembeemd tussen huisnummer 24 en G. De Stassartstraat;
K. De Deckerstraat tussen G. De Stassartstraat en Schoutetstraat;
Schoutetstraat;
Sint-Jansstraat;
Sint-Janskerkhof;
Wollemarkt;
Sint-Romboutskerkhof;
Onder-den-Toren;
Steenweg;
Minderbroedersgang;
Arme-Clarenstraat;
Thaborstraat;
Melaan;
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Begijnenstraat;
Drabstraat;
Persoonshoek;
Kraanbrug;
Dijle tussen Kraanbrug en Kaardenstraat;
Adegemstraat tussen Kaardenstraat en Karmelietenstraat;
Kraanstraat;
Haverwerf;
Van Beethovenstraat;
Guldenstraat tussen Van Beethovenstraat en Grootbrug;
Zoutwerf;
’t Plein;
O.-L.-Vrouwestraat;
G. Verhaegenstraat;
Milsenstraat;
O.-L.- Vrouwekerkhof;
Lange Nieuwstraat tussen G. Verhaegenstraat en Lange Nieuwstraat;
Louizastraat tussen O.-L.- Vrouwekerkhof en O.-L.- Vrouwestraat;
Vijfhoek;
Graaf Van Egmontstraat tussen Vijfhoek en Faid Herbestraat;
Pitzemburgstraat;
Lange Ridderstraat tussen Kapelstraat en Leermarkt;
Leermarkt;
Blaasbalgstraat;
Huidevettersstraat;
Muntstraat;
Botermarkt;
Bruul tussen Botermarkt en Korte Schipstraat;
Korte Schipstraat;
Lange Schipstraat tussen OCMW en Ijzerenleen;
Ijzerenleen;
Grote Markt zijde postgebouw.
Dit wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C3.
Artikel 2.5:
Volgende straten worden op 8 december 2018 tussen 18.30 en 23.15 uur voor alle
bestuurders, met uitzondering van plaatselijk verkeer, in beide richtingen verboden:
K. Mercierplein exclusief Ring;
Graaf Van Egmontstraat tussen K. Mercierplein en Faid Herbestraat;
Ravenbergstraat;
Hoogstraat;
Korenmarkt;
Moensstraat;
Dijle tussen Olivetenvest en Kaardenstraat;
Hanswijkstraat;
Meysbryg tussen Augustijnenstraat en Korte Ridderstraat;
F. De Merodestraat tussen E. Tinellaan en Stompaertshoek.
Dit wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C3 met onderbord “uitgezonderd
plaatselijk verkeer”.
Artikel 2.6:
De linkerafslagstrook op:
E. Tinellaan – extra-muros ter hoogte van de Sint-Katelijnebrug;
Hoogstratenplein – extra-muros ter hoogte van de voetgangers-/fietsersbrug Nekkerspoel;
Zwartzustervest ter hoogte van F. De Merodestraat.
wordt op 8 december 2018 tussen 18.30 en 23.15 uur afgesloten voor alle verkeer.
Dit wordt ter kennis gebracht door de bakens T.
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Artikel 2.7:
Links en rechts afslaan wordt op 8 december 2018 tussen 18.30 en 23.15 uur verboden op
E. Tinellaan ter hoogte van de Sint-Katelijnebrug;
Hoogstratenplein ter hoogte van de voetgangers-/fietsersbrug Nekkerspoel;
Zwartzustervest ter hoogte van F. De Merodestraat.
Dit wordt ter kennis gebracht door de verkeersbord C31a op de buitenring en het verkeersbord
C31b op de binnenring.
Artikel 2.8:
Guldenstraat tussen Korenmarkt en Van Beethovenstraat wordt op 8 december 2018 tussen
18.30 en 23.15 uur voor alle bestuurders, met uitzondering van de parking, in beide richtingen
verboden.
Dit wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C3 met onderbord “uitgezonderd parking”.
Artikel 2.9:
Opheffen van het éénrichtingsverkeer op 8 december 2018 tussen 18.30 en 23.15 uur in
volgende straten:
Ravenbergstraat;
Meysbrug tussen Augustijnenstraat en Huidevetttersstraat;
Korte Ridderstraat tussen Meysbrug en Kapelstraat;
Hanswijkstraat;
’t Vlietje.
Dit wordt ter kennis gebracht door het afdekken van de verkeersborden C1 en F19 en plaatsen
van de verkeersborden A39.
Artikel 2.10:
Op 8 december 2018 tussen 18.30 en 23.15 uur wordt in de Adegemstraat met het kruispunt
Karmelietenstraat de verplichting opgelegd om de door pijl aangeduide richting (links) te
volgen richting Karmelietenstraat en aangeduid door het verkeersbord D1b.
Artikel 2.11:
Op 8 december 2018 tussen 18.30 en 23.15 uur wordt op de G. Gezellelaan intra-muros
tussen Nonnenstraat en Vrouw Van Mechelenstraat de rijstrook zijde gevels voorbehouden
voor de organisatie en aangeduid door het verkeersbord:
D1c op G. Gezellelaan intra-muros ter hoogte van Vrouw Van Mechelenstraat;
D1d op G. Gezellelaan intra-muros ter hoogte van Nonnenstraat.
Artikel 2.12:
Opheffen van het éénrichtingsverkeer op 8 december 2018 tussen 14.00 en 18.30 uur alsook
tussen 8 december 2018 – 23.15 uur en 9 december 2018 – 06.00 uur door het afdekken van
de verkeersborden F 19 en C 1 en aangeduid door het verkeersbord A39 in Bruul tussen
Botermarkt en Korte Schipstraat.
Artikel 2.13:
Op 8 december 2018 tussen 14.00 en 18.30 uur alsook tussen 8 december 2018 – 23.15 uur
en 9 december 2018 – 06.00 uur wordt in de Bruul met het kruispunt Korte Schipstraat de
verplichting opgelegd om de door pijl aangeduide richting (rechts) te volgen richting Korte
Schipstraat en aangeduid door het verkeersbord D1b.
Artikel 2.14:
Volgende straten worden tussen 8 december 2018 - 14.00 uur en 9 december 2018 – 06.00
uur voor alle bestuurders in beide richtingen verboden:
Bruul tussen Botermarkt en Grote Markt;
Grote Markt – zijde stadhuis;
Befferstraat;
Veemarkt.

Collegebeslissingen website
9 november 2018

6

Dit wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C3.
Artikel 2.15:
De Keizerstraat wordt op 8 december 2018 tussen 14.00 en 18.30 uur alsook tussen 8
december 2018 – 23.15 uur en 9 december 2018 – 06.00 uur voor alle bestuurders, met
uitzondering van plaatselijk verkeer en parkingbezoekers, in beide richtingen verboden.
Dit wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C3 met onderbord “uitgezonderd
plaatselijk verkeer en parking”.
Artikel 2.16:
Met uitzondering van plaatselijk verkeer en verkeer naar de parking op de Veemarkt wordt
links en rechts afslaan op 8 december 2018 tussen 14.00 en 18.30 uur alsook tussen 8
december 2018 – 23.15 uur en 9 december 2018 – 06.00 uur verboden op het
Hoogstratenplein ter hoogte van de Keizerstraat.
Dit wordt ter kennis gebracht door de verkeersbord C31a met onderbord “uitgezonderd
plaatselijk verkeer en parking” op de buitenring en het verkeersbord C31b onderbord
“uitgezonderd plaatselijk verkeer en parking” op de binnenring.
Artikel 2.17:
De Blokstraat wordt op 8 december 2018 tussen 14.00 en 18.30 uur alsook tussen 8 december
2018 – 23.15 uur en 9 december 2018 – 06.00 uur voor alle bestuurders, met uitzondering
van plaatselijk verkeer, in beide richtingen verboden alsook opheffen van het
éénrichtingsverkeer.
Dit wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C3 met onderbord “uitgezonderd
plaatselijk verkeer” en afdekken van de verkeersborden C1 en F19.
Artikel 2.18:
In de F. De Merodestraat tussen Ring en Stompaertshoek wordt op 8 december 2018 tussen
14.00 en 18.30 uur alsook tussen 8 december 2018 – 23.15 uur en 9 december 2018 – 06.00
uur voor alle bestuurders, met uitzondering van plaatselijk verkeer, in beide richtingen.
Dit wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C3 met onderbord “uitgezonderd
plaatselijk verkeer.
Artikel 2.19:
Opheffen van het verbod om “alle bestuurders in beide richtingen” in de Kapelstraat op 8
december 2018 tussen 18.30 en 23.15 uur.
Dit wordt ter kennis gebracht door het afdekken van de verkeersborden C3.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekendgemaakt 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 Mechelen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Karolingenstraat - Sint-Lambertuslaan.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Karolingenstraat, SintLambertuslaan en Slagveldlaan en die werken aan de openbare verlichting tot doel hebben.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
Werkuren:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u;
 zaterdagen: enkel indien nodig (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).
Geplande transporten:
Minimum 10 werkdagen op voorhand dienen uitzonderlijke werftransporten gemeld te worden
aan de politie van de stad Mechelen.
Uitzonderlijk vervoer:
De uitzonderlijk transporten dienen steeds te voldoen aan de voorwaarden vooropgesteld in
het KB 02-06-2010.
Wachtzone:
Gedurende de transporturen zal een wachtzone voor de vrachtwagens worden voorzien op een
locatie te bepalen in overleg met de bevoegde instanties. Hiervoor kan het Douaneplein benut
worden tot de effectieve toegelaten transporturen zijn aangebroken.
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 (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.
Ter beveiliging van de actieve weggebruikers:
 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
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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 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit:
1- Karolingenstraat:
Er wordt enkelrichtingsverkeer ingesteld van de Stationsberg naar de Sint-Lambertuslaan.
Er blijft minimum 3 meter vrije doorgang op de rijbaan.
Omleiding via Sint-Lambertuslaan >< Magdalenasteenweg.
2- Sint-Lambertuslaan (tussen Kerkstraat en Karolingenstraat):
Voet- en fietspad worden ingenomen. Er wordt een corridor op de rijbaan voorzien.
Er wordt enkelrichtingsverkeer ingesteld van Dorp-Muizen richting Hanswijk De Bercht.
Omleiding via Karolingenstraat.
3- Doodlopend straatje Sint-Lambertuslaan:
Wordt volledig afgesloten. Bewoners behouden doorgang tot aan hun woning.
4- Doodlopend straatje Sint-Lambertuslaan:
Wordt volledig afgesloten. Bewoners behouden doorgang tot aan hun woning.
5- Sint-Lambertuslaan (tussen Karolingenstraat en Slagveldlaan):
Hier is een lichte bocht waardoor aankomend verkeer niet zichtbaar is. Er worden tijdelijke
verkeerslichten gezet om een beurtelingse doorgang te garanderen.
Voet- en fietspad worden ingenomen. Er wordt een corridor op de rijbaan voorzien.
6- Slagveldlaan:
Er blijft minimum 3 meter vrije doorgang op de rijbaan.
7- Sint-Lambertuslaan (tussen Slagveldlaan en Hanswijk De Bercht):
Er wordt met een opschuivende werf gewerkt van telkens ongeveer 40 meter. Voet- en
fietspad wordt ingenomen. Er wordt een corridor op de rijbaan voorzien. Het verkeer kan met
een beurtelingse regeling passeren.
Artikel 4
Het college neemt er kennis van dat de signalisatieplannen door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct zijn verklaard en keurt deze goed.
Artikel 5
Het college besluit de werf, Karolingenstraat, Sint-Lambertuslaan en Slagveldlaan, in de
periode van 26/11/2018 tot 07/12/2018 toe te staan op voorwaarde dat de
bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator:
 de bewoners van de Karolingenstraat, Sint-Lambertuslaan en Slagveldlaan 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:
 de volgende voorzieningen treft voor de actieve weggebruiker: de overgang van fietspad
naar de rijbaan ter hoogte van de werf moet voldoende vlot te nemen zijn. Daartoe moet
de afstand tussen de afsluiting op de rijbaan en de afsluiting op het fietspad voldoende
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groot zijn (minimum 2 meter) om vlot van fietspad op de rijbaan te kunnen rijden, ook met
bakfietsen.
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.

Bestuurlijk Beheer. Aktename aanstelling nieuw lid politieraad, in
vervanging van W. Schroons. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename besluit van de politieraad van Mechelen-Willebroek van 25 oktober 2018
houdende de eedaflegging door de heer Stefaan Deleus en zijn aanstelling als lid van de
politieraad, in opvolging van de heer Walter Schroons.

Bestuurlijk Beheer. Ivarem. Buitengewone en bijzondere algemene
vergadering 7 december 2018. Goedkeuring agenda's en bepalen
mandaat volmachtdrager. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 a) Goedkeuring agenda’s van de buitengewone en van de bijzondere algemene vergadering
van Ivarem op vrijdag 7 december 2018 vanaf 17.30u bij Ivarem in zaal Themis,
Leuvensesteenweg 443D te 2812 Muizen (Mechelen).
 b) Mandaatverlening aan volgende vertegenwoordigers om in te stemmen met de
voorgelegde agendapunten:
- (1) de heer Stefaan Deleus, schepen, p/a stadhuis, Grote Markt 21, 2800 Mechelen
- (2) de heer Christiaan Backx, gemeenteraadslid, Muntstraat 2/501, 2800 Mechelen
- (3) mevrouw Fabienne Blavier, gemeenteraadslid, Battelsesteenweg 264, 2800
Mechelen
- (4) de heer Patrick Princen, gemeenteraadslid, Watertorenstraat 7, 2812 Muizen Mechelen
en toekenning van het volledige stemmenaandeel van de stad in de algemene
vergaderingen van IVAREM aan de heer Stefaan Deleus, met dien verstande dat wanneer
hij de algemene vergadering niet kan bijwonen, de stemmen automatisch worden
toegekend aan één van de andere aangeduide vertegenwoordigers, rekening houdend met
volgende rangorde (1= de heer Christiaan Backx, 2= mevrouw Fabienne Blavier en 3= de
heer Patrick Princen).
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Bestuurlijk Beheer. Igemo. Algemene vergadering 14 december 2018.
Goedkeuring agenda, inclusief statutenwijziging, en bepalen mandaat
volmachtdrager. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 a) Goedkeuring agenda, inclusief een statutenwijziging, van de buitengewone algemene
vergadering van Igemo op vrijdag 14 december 2018 om 18.30 uur te Greenhouse – zaal
Novigo, Schaliënhoevedreef 20 te Mechelen.
 b) Mandaatverlening aan volgende vertegenwoordigers om in te stemmen met de
voorgelegde agendapunten:
- (1) de heer Stefaan Deleus, schepen, p/a stadhuis, Grote Markt 21 te 2800 Mechelen
- (2) de heer Christiaan Backx, gemeenteraadslid, Muntstraat 2, bus 501 te 2800
Mechelen
- (3) de heer Alexander Vandersmissen, gemeenteraadslid, Olmenstraat 19, 2800
Mechelen
- (4) de heer Patrick Princen, gemeenteraadslid, Watertorenstraat 7, 2812 Muizen Mechelen
en toekenning van het volledige stemmenaandeel van de stad in de algemene vergadering
van Igemo aan de heer Stefaan Deleus, met dien verstande dat wanneer hij de algemene
vergadering niet kan bijwonen, de stemmen automatisch worden toegekend aan één van
de andere aangeduide vertegenwoordigers, rekening houdend met volgende rangorde (1 =
de heer Christiaan Backx, 2 = de heer Alexander Vandersmissen en 3 = de heer Patrick
Princen).

Bestuurlijk Beheer. Pidpa. Buitengewone algemene vergadering 17
december 2018. Goedkeuring agenda, inclusief statutenwijziging, en
bepalen mandaat volmachtdrager. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 a) Goedkeuring agenda, inclusief een statutenwijziging, van de buitengewone algemene
vergadering van Pidpa op maandag 17 december 2018 om 11u in het administratief
hoofdkantoor, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen;
- b) Mandaatverlening aan volgende vertegenwoordigers om in te stemmen met de
voorgelegde agendapunten:
- als volmachtdrager: de heer Christiaan Backx, gemeenteraadslid, Muntstraat 2/501,
2800 Mechelen;
- als plaatsvervangend volmachtdrager: mevrouw Anne Delvoye, gemeenteraadslid,
Baron Eduard Empainlaan 100, 2800 Mechelen.

P&P - Ruimtelijke Planning. Guldendal. Intrekking onteigeningsmachtiging.
Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
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Vraag aan de Vlaamse Regering - Agentschap Binnenlands Bestuur tot intrekking van de
onteigeningsmachtiging (M.B. d.d. 17 juni 2014) in het kader van het RUP Guldendal/ bis,
voor onteigening van de percelen 3° afdeling sectie E nr. 249/x/2 en 3° afdeling sectie E
nr. 248/v/4/deel.

Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de afdeling Projecten & Planning – Ruimtelijke Planning om:
 na de beslissing door de gemeenteraad de vraag tot intrekking van de
onteigeningsmachtiging (M.B. d.d. 17 juni 2014) door te sturen naar de Vlaamse Regering,
t.a.v. het Agentschap Binnenlands Bestuur;
 na het bekomen van de intrekking van de onteigeningsmachtiging de eigenaars van
volgende percelen in kennis te stellen:
- 3° afdeling sectie E nr. 249/x/2
- 3° afdeling sectie E nr. 248/v/4/deel
 de eigenaar van het perceel 3° afdeling sectie E nr. 249/x/2 in kennis te stellen van de
opname in de inventaris van leegstand van de stad Mechelen.

Vastgoedbeleid. Hombeek. Sint-Martinuskerk. Kennisname ontwerpakte
overname grond rond kerk. Doorverwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring ontwerpakte voor de kosteloze overdracht door de Kerkfabriek
Emmaüsparochie aan de stad van de grond rond de Sint-Martinuskerk, gelegen op de hoek
van Sint-Maartensplein en Sint-Martinusstraat, kadastraal gekend 5de afdeling, sectie A,
deel van nummer 139BP0000.
Artikel 2
Deze overdracht geschiedt voor openbaar nut in het kader van de heraanleg van het openbare
domein van het dorp Hombeek. Derhalve is deze overdracht vrijgesteld van registratierechten.
Artikel 3
Het college verzoekt de gemeenteraad volmacht te verlenen aan de heren burgemeester en
algemeen directeur om de authentiek akte van overdracht van onroerend goed te
ondertekenen namens de Stad Mechelen.

Jeugd. Jeugdwerkinfrastructuur. Goedkeuring rentetoelage 2018 Scouts en
Gidsen Heilig Kruis.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de rentetoelagen voor Scouts en Gidsen Heilig Kruis in 2018 goed.
Artikel 2
Het college geeft afdeling Financiën opdracht tot uitbetaling van:
 711,75 euro aan Scouts en Gidsen Heilig Kruis.
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Duurzame Ontwikkeling en Energie. Mechelen Klimaatneutraal. Steun van
stad Mechelen aan dossierindiening van vzw Klimaan voor oproep
energieconsulenten.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit het project ‘Klimaten’ van vzw Klimaan voor de projectoproep
energieconsulenten van het Vlaams Energieagentschap, te steunen via een steunbrief.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Duurzame
ontwikkeling en
energie

opdracht
Zorgen voor de opmaak van de
steunbrief

P&P - Mobiliteit. Autodelen. Cambio. Goedkeuren nieuwe standplaats voor
elektrisch voertuig.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de resultaten van de bevraging onder de Cambio-gebruikers naar
de meest gewenste standplaats voor een tweede elektrische wagen in het Cambio-aanbod.
Artikel 2
Het college beslist om een nieuwe Cambio-standplaats in te richten in de Van
Kerckhovenstraat die voorlopig beperkt wordt tot de eerste plaats aan de laadpaal.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Verkeerssignalisatie

Week 46

Ophangen extra onderbord
‘Autodelen’ op huidige
signalisatiepaal. Plaatsen van
2de paal bij de 2de
parkeerplaats met P bord en
onderbord elektrisch laden.

Marcom

Begin
Week 46

Bedeling van bewonersbrief
bij bewoners Van
Kerckhovenstraat

opmerking
Team mobiliteit bezorgt
een uitvoeringsplan.

Economie. Bijkomende afwijkingen wekelijkse rustdag voor handelaars
extra muros.
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Besluit:
Artikel 1
Het college staat bijkomende afwijkingen op de wekelijkse rustdag toe voor:
 Handelaars intra muros op volgende data:



Gelegenheid

Zondag(en)

Wintersolden
WarmWelkomWeekend
Inno
Inno
Zomersolden
Tamaris
Tamaris
Koopzondag
(met braderie)
Warm Welkom Weekend
Inno
Eindejaarsperiode

7/01/2018
18/03/2018
25/03/2018
6/05/2018
1/07/2018
8/07/2018
15/07/2018
9/09/2018
7/10/2018
4/11/2018
16/12/2018
23/12/2018
30/12/2018

Cumulatief aantal
dagen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13

Week van
07/01 tem 13/01
18/03 tem 24/03
25/03 tem 31/03
6/05 tem 12/05
01/07 tem 07/07
8/07 tem 14/07
15/07 tem 21/07
9/09 tem 15/09
7/10 tem 13/10
4/11 tem 10/11
16/12 tem 05/01
(2019)

Handelaars extra muros op volgende data:
Gelegenheid

Zondag(en)

Wintersolden
Brantano
Brantano
Brantano
Zomersolden
Matrassenkoning
Matrassenkoning
Brantano & E5 mode
Weekend van de klant + E5
mode
Dreamland
Dreamland
Carrefour
Carrefour
Carrefour

7/01/2018
11/03/2018
18/03/2018
8/04/2018
1/07/2018
22/07/2018
29/07/2018
16/09/2018
7/10/2018

Cumulatief aantal
dagen
1
2
3
4
5
6
7
8
9

25/11/2018
2/12/2018
16/12/2018
23/12/2018
30/12/2018

10
11
12
13
14

Week van
07/01 tem 13/01
11/03 tem 17/03
18/03 tem 24/03
8/04 tem 14/04
01/07 tem 07/07
22/07 tem 28/07
29/07 tem 4/08
16/09 tem 22/09
7/10 tem 13/10
25/11 tem 1/12
2/12 tem 8/12
16/12 tem 22/12
23/12 tem 29/12
30/12 tem
5/01/2019

Toezicht Financiën. Protestantse kerk Mechelen-Zuid. Verwijzen budget
2019 voor aktename naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
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Aktename budget 2019 Protestantse kerk Mechelen-Zuid.

Toezicht Financiën. Protestantse kerk Mechelen-Noord. Verwijzen budget
2019 voor aktename naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename budget 2019 Protestantse kerk Mechelen-Noord.

Sport. Goedkeuring organisatie 'sporten onder den toren 2019'.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de beslissing van de burgemeester waarbij aan de organisator
toelating wordt verleend voor de organisatie van “Sporten onder den Toren” (22ste editie) op
donderdag 25 juli, vrijdag 26 juli, zaterdag 27 juli en zondag 28 juli 2019 op de Grote Markt te
Mechelen.

ICT. Gunning van actieve componenten voor de Nekker.
Besluit:
Artikel 1
Het college wijst het leveren en plaatsen van actieve componenten voor de Nekker toe aan de
firma Dimension Data.
Artikel 2
Het college wijst het onderhoudscontract van de actieve componenten voor de Nekker toe aan
de firma Dimension Data.

ICT. Toewijzing verlenging contract anti-virus.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit de gebruiksvergoeding van de antiviruslicenties voor de Stad Mechelen, het
Sociaal Huis en het Zorgbedrijf voor 1 jaar toe te wijzen aan de firma Secure IT,
Brusselsesteenweg 360 te 9090 Melle.
Artikel 2
Het college geeft opdracht om in 2019 een marktbevraging te doen om terug een meerjarig
contract te kunnen afsluiten.

ICT. Gunnen bijkomende licenties voor verschillende diensten.
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Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de prijzen voor de nieuwe Microsoft licenties goed. De kosten kunnen
verrekend worden op ramingsnummer 2018141336 van het exploitatiebudget waarop
voldoende krediet beschikbaar is.
Artikel 2
Het college gunt de Microsoft licenties ter waarde van een totale kost over 3 jaar aan
COMPAREX Belgium BVBA Esplanade 1, Suite 315, Box 3 B-1020 Brussels.

Overheidsopdrachten. Implementatie en onderhoud van een centraal
beveiligingssysteem voor het bewaken van de ICT-infrastructuur en services. Gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Implementatie en onderhoud van een centraal
beveiligingssysteem voor het bewaken van de ICT-infrastructuur en -services” akte van het
verslag van nazicht van de offertes van 23 oktober 2018, opgesteld door de dienst ICT.
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 “Implementatie en onderhoud van een centraal
beveiligingssysteem voor het bewaken van de ICT-infrastructuur en -services” aan de
economisch meest voordelige regelmatige bieder (rekening houdend met de beste prijskwaliteitsverhouding), zijnde Netcure, Davincilaan 1 te 1930 Zaventem.
Artikel 4
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek
met nr. 2018-OO-ICT-388.

Overheidsopdrachten. Consultancy doorlichting risico's en
verzekeringspolissen en begeleiding overheidsopdracht verzekeringen.
Goedkeuring bestek 2018-OO-FIN-418 en gunningswijze.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt de wijze van gunnen vast volgens onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bestek nr. 2018-OOFIN-418 inzake de opdracht “Consultancy doorlichting risico's en verzekeringspolissen en
begeleiding overheidsopdracht verzekeringen.
Artikel 2
Het college is akkoord dat de volgende ondernemingen worden uitgenodigd om deel te nemen
aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
 AON Belgium BVBA, Telecomlaan 5-7 te 1831 Diegem;
 Risk Solutions BVBA, Interleuvenlaan 62 te 3001 Heverlee;
 Kegels & Van Antwerpen, Ijzerlaan 11 te 2060 Antwerpen;
 Van Dessel Insurance Brokers, Misstraat 112 te 2590 Berlaar;
 Marsh, Uitbreidingstraat 72 te 2600 Antwerpen;
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CARU, Rogierlaan 9 / bus 4 te 8400 Oostende.

Overheidsopdrachten. Raamcontract aankoop veegborstels voor de
uitvoeringsdiensten stad Mechelen voor de duur van 4 jaar. Verwijzing
van bestek 2018-OO-UITV-434 en de gunningswijze "vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking" voor
goedkeuring naar de gemeenteraad.
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 bestek 2018-OO-UITV-434 inzake de opdracht “Raamcontract aankoop
veegborstels voor de uitvoeringsdiensten stad Mechelen voor de duur van 4 jaar, met als
gunningscriteria:
- 1: Prijs: 70 punten
- 2: Kwaliteit : 30 punten.
Artikel 2
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Overheidsopdrachten. Dienst Beheer Gebouwen. Verlenging contract Eandis
voor onderhoud van de HVAC installaties en voor optimale
energiebeheersing in de gebouwen van de Stad Mechelen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het contractvoorstel van Iverlek/Eandis i.v.m. het onderhoud van
technische installaties HVAC (stookplaatsen en luchtgroepen) in de verschillende gebouwen om
zodoende het rationeel energie gebruik van de installaties te bevorderen.
Artikel 2
Het college beslist het onderhoud van technische installaties HVAC toe te wijzen aan
Iverlek/Eandis voor 4 jaar voor onderstaande panden van de stad Mechelen:
 ABK, Minderbroedersgang 5 (tevens onderhoud op PV-panelen)
 Stadsarchief, Goswin De Stassaertstraat 145
 Bibliotheek, Moensstraat 19
 Kinderdagverblijf, Caputsteenstraat 40/0
 Appartement, Caputsteenstraat 40/1
 Conciërgewoning conservatorium, Melaan 5
 Conservatorium, Melaan 3-5 (tevens onderhoud op PV-panelen)
 Containerklas Bethaniënpolder, Alfred Oststraat 2
 Containerklas Vennekant, Tuinbouwstraat 22a
 De Keeting, Kroonstraat 64-66
 De Zalm, Zoutwerf 5
 Dorpshuis Heffen, Heffen Dorp 6 bis
 Douanegebouw, Douaneplein 2-4
 Huis preventie en veiligheid, Befferstraat 34-36
 Kerkhof Mechelen portierswoning, Steenkappers, eetplaats, aula, kapel,
Ziekebeemdenstraat 4 (tevens onderhoud op PV-panelen)
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Kinderwerking Mechelen Noord, Tivolilaan 45
Kruidtuin archeologie, kaarterslokaal en portierswoning, Pitzemburgstraat 8
Muziekclub Kamikaze, Douaneplein 6
Papenhof, Papenhofdreef 57
Perron M, Douaneplein 2-4
Schepenhuis, Steenweg 1
Sito Voorbouw, Leopoldstraat 42
Stadhuis, Grote Markt 21
Stadsmagazijn, Grote Nieuwendijkstraat 427-429 (tevens onderhoud op PV-panelen)
Tivoli kinderboerderij, Antwerpsesteenweg 94
Wijkhuis Battel, Marterstraat 18
Wijkhuis Mechelen Noord, Overheide 82
Wijkhuis Mechelen Zuid, Dijkstraat 41
Muizen – Bijgebouw, Van Geelstraat zn

Artikel 3
Het college beslist het onderhoud van HVAC in onderstaande panden nog niet definitief toe te
wijzen aan Iverlek/Eandis, onder voorbehoud van het vinden van een andere partner voor het
multidisciplinair onderhoud van alle technieken in deze gebouwen:
 Dorpshuis Leest, Ten Moortele 1
 Dorpshuis Walem, Koning Albertstraat 54
 H30 – Villa 32, Hanswijkstraat 30
 Ontmoetingscentrum De Kettinghe, Sint-Amandusstraat 5a
 Oh!, Kanunnik De Deckerstraat 20a (tevens onderhoud op PV-panelen)
 Wijkhuis Arsenaal, Hamerstraat 21-25
 Zeeridder, Befferstraat 25 (enkel onderhoud op PV-panelen)
 Dorpshuis Muizen – Dorpshuis, Magdalenasteenweg 49-60

Bestuurlijk Beheer. Pontes. Algemene vergadering 19 december 2018.
Goedkeuring agenda en bepalen mandaat volmachtdrager. Verwijzing
naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 a) Goedkeuring agenda algemene vergadering van Pontes op woensdag 19 december 2018
om 18 uur in het Antwerp Home of Diamonds (DIVA), Suikerrui 17-19 te 2000 Antwerpen;
 b) Mandaatverlening aan volgende vertegenwoordigers om in te stemmen met de
voorgelegde agendapunten:
- Als volmachtdrager: mevrouw Kerstin Hopf, gemeenteraadslid, Patrijzenstraat 9, 2811
Mechelen-Leest.
- Als plaatsvervangend volmachtdrager: mevrouw Rita Van den Bossche,
gemeenteraadslid, Ontvoeringsplein 10/102, 2800 Mechelen.

Musea & Erfgoed. Onderhandse schenking bij handgift door Zefiro Torna vzw Allegoria, van het kunstwerk Plus Nulz Regretz, tot opname in de
stedelijke collectie. Verwijzing naar gemeenteraad.
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Besluit:
Artikel 1
Het college besluit principieel tot aanvaarding van de onderhandse schenking bij handgift door
vzw Allegoria van het werk ‘Plus Nulz Regretz’ vervaardigd door beeldend kunstenares AnneMie Van Kerckhoven.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Definitieve aanvaarding van de onderhandse schenking bij handgift door de vzw Allegoria
van het kunstwerk ‘Plus Nulz Regretz’ van Anne-Mie Van Kerckhoven.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur om, na aanvaarding van de schenking
door de gemeenteraad, het uittreksel van het gemeenteraadbesluit aan te bieden op het
registratiekantoor.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de dienst Musea & Erfgoed om, na aanvaarding van de
schenking door de gemeenteraad, een brief op te stellen om de schenker namens het
stadsbestuur te bedanken.

Musea & Erfgoed. Beslissing aanvraag tot vrijstelling van zekerheidstelling invoer kunstwerken expo Berlinde De Bruyckere.

Besluit:
Artikel 1
Het college beslist de vrijstelling van zekerheidstelling bij de tijdelijke invoer van kunstwerken
of artefacten aan te vragen ten overstaan van de Algemene Administratie Douane en
Accijnzen, voor beide bruiklenen in het kader van de tijdelijke tentoonstelling ‘It almost
seemed a Lily’ in Museum Hof van Busleyden.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Moose Winterbar 2018. Praktische
afspraken.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Versuz, vertegenwoordigd door Yves Smolders, voor de organisatie van Moose Winterbar op
Transit M, voor Den Hangar van 23/11/2018 t.e.m. 02/02/2019, 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. Het
evenementenloket zal de bewonersbrief opstellen en dient door de organisator voor
bedeeld te worden in de opgegeven straten.
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•

De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
De winterbar zal open zijn op donderdag, vrijdag en zaterdag. Extra openingen zullen
gemeld worden bij het evenementenloket.
Er zijn geen aansluitmogelijkheden voor de toiletten. Er dient gewerkt te orden met een
opvangsysteem dat op geregelde tijdstippen geledigd kan worden.
De organisator dient zelf in te staan voor de bewaking van het terrein en dient hiervoor te
werken met een erkende bewakingsfirma.

Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 3960,00 euro
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Uitvoeringsdiensten

Vanaf
15/11/2018

Ter beschikking stellen van
elektriciteit – 1x 32A

Vanaf
15/11/2018

Ter beschikking stellen van
water

Voor
15/11/2018

Verplaatsen van
fietsenstallingen en goaltjes

opmerking
Afrekenen op werkelijk
verbruik – meterstanden
noteren
Afrekenen op werkelijk
verbruik – meterstanden
noteren.
Afspreken met
Jeugddienst naar waar
ze verplaatst worden.

Artikel 4
Het college acht het belangrijk dat de andere partners op het Douaneplein een aanspreekpunt
hebben bij het evenementenloket om meldingen te doen bij eventuele problemen en geeft
opdracht dit zo te communiceren aan die partners.

Uitvoeringsdiensten. Aankoop 2 mobiele lichtmasten - toewijzing.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit de levering van 2 mobiele lichtmasten ten behoeve van het team Transport
en Evenementen (Uitvoeringsdiensten) te gunnen aan de firma I.S.M. Albertstraat 22 te 2860
Sint-Katelijne-Waver.

Overheidsopdrachten. Zorgbedrijf Rivierenland. Concessie parking
Zwartzustersvest. Kennisname.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het bijzonder bestek en de gunningswijze “Concessie voor het
exploiteren van ondergrondse parking Zwartzustersvest” (2018-OO-ZB-428) opgesteld door
dienst Financiën in samenwerking met dienst Overheidsopdrachten.
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