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

Strategie en Ontwikkeling. Europees project City Changer Cargo Bike.
Goedkeuring en opstart.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de goedkeuring van het Europees project CityChangerCargoBike
en geeft opdracht aan de stadssecretaris en de burgemeester om de partnerovereenkomst van
het project te ondertekenen.
Artikel 2
Het college geeft de volgende opdrachten:
Strategie en Ontwikkeling
Mobiliteit
Personeel
Financiën

Opstart en opvolging project
Lokale coördinatie, uitvoering en opvolging
project.
Opstart aanwerving ½ projectcoördinator op
Mobiliteit.
De exploitatieuitgaven 2018 voorzien via een
interne kredietaanpassing (IKA). Budget voor
investeringen en kredieten opnemen in
budgetwijziging nr. 1/2018.

Toerisme en UiT. Sint-Romboutstoren. Deelname onroerenderfgoedprijs
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de deelname van de Sint-Romboutstoren aan de
onroerenderfgoedprijs 2018.

Strategie en Ontwikkeling. Europese subsidies: toekenning subsidie in kader
van de oproep EAC/S17/2017 "Toezicht op en coaching van jongeren die het
risico lopen te radicaliseren, via sport."
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt, aansluitend op het collegebesluit dd.11/8/2017 – punt 63, kennis van:
 de goedkeuring door de Europese commissie, directoraat-generaal voor Opvoeding,
Jongeren, Sport en Cultuur dd. 5/12/2017 van het project : “Clubondersteuning voor
maatschappelijk geëngageerde sportorganisaties” en waarvoor een subsidie van 60.000
euro werd toegekend voor de projectperiode van 01/01/2018 t/m 31/12/2018;
 het feit dat de overeenstemmende subsidieovereenkomst werd bezorgd aan de Europese
Commissie op 19/12/2017.
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Artikel 2
Het college neemt kennis van het voorziene budget als volgt:
 2018000061 verplaatsingskosten (2018002398) 750 euro.
 2018000061 consultancykosten (2018002399) 8.250 euro.
 2018000061 organisatie 'Final conference' en receptiekosten (2018002400) 5.000 euro.
 2018000061 Europees project: subsidie (2018002401) 60.000 euro.
Artikel 3
Het college neemt kennis van halftijdse personeelsinzet per 1/1/2018 voor de projectuitvoering
en geeft opdracht aan Preventie & Veiligheid de samenwerking met Vlaams Instituut voor
Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw (ISB) uit te werken.

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:
 Baron Empainlaan 64
puntopening T 18029
 Battelsebergen 57
puntopening T 18030
 JF Boeckstuynstraat 9
puntopening T 18031
 Magdalenastwg 15
puntopening T 18041
 Heffen Dorp14
puntopening T 18044
 Hombekerkouter3
puntopening T 18045
 Wupstraat39
puntopening T 18046
 Kapelseweg25/27
puntopening T 18047
Artikel 2
Het college geeft toelating aan Eandis, Elektriciteitstraat 70 te 2800 Mechelen voor het
uitvoeren van:
 Jubellaan
MS kabel 310 lm – E 18032
 Kon. Albertstraat
Saneren cab 606 – E 18033
 Zandvoortstraat
LS kabel:240 lm - Gas : 42 lm – E 18036
 Battelse Bergen
aanleg gasleiding 784 lm – E 18038
 Gen.DeWittelaan
Mskabel 146 lm – E 18042 – aanleg in berm (geen uitbraak voetpad)
 Geerdegemstraat - Jubellaan
Saneren distributiecabine 187 – E 18043
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Telenet NV, Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen, voor de
uitvoering van volgende werken:
 Nekkerspoelstraat (thv ST Libertuskerk, niet in het her aangelegde gedeelte)
aanleg van glasvezelwachtbuis– T 18028
 Grote Markt
aanleg van glasvezelwachtbuis – T 18037
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Artikel 4
Het college geeft toelating aan Proximus Local Planning en Engineering, Lange Nieuwstraat 106
te 2000 Antwerpen, voor de uitvoering van volgende werken:
 Grote Markt
Mobiele opstelling – Prox 18034
Artikel 5
Het college geeft toelating aan PIDPA, Vierselsebaan 5 te 2280 Grobbendonk, voor de
uitvoering van volgende werken:
 Van Benedenlaan
aanpassingswerken op het drinkwaternet – Pid 18035
 Papenhof fase 3
uitbreiding op het drinkwaternet – Pid 18039 – aanleg in volle grond
 Papenhof fase 4
uitbreiding op het drinkwaternet – Pid 18040 – aanleg in volle grond

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Spoorwegstraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de wegenwerken die zich situeren in de Spoorwegstraat en die
wegenis- en rioleringswerken 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.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit:
 de Spoorwegstraat wordt vanaf de Bankstraat volledig afgesloten.
Artikel 4
Het college neemt er kennis van dat het signalisatieplan door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct is verklaard en keurt dit goed.
Artikel 5
Het college besluit de werf, in de periode van 19/02/2018 tot 30/04/2018 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 Spoorwegstraat 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.
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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

Verzorgen bewonersbrieven.

Communicatiecel
Wegenwerken

Verspreiding via de geëigende kanalen.

Interne Dienstverlening en Protocol. Toelating gratis gebruik
Keldermanszaal voor prijsuitreiking Vredesposter op 27 maart 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit zijn medewerking te verlenen aan Lions Club Mechelen bij de organisatie
van de tekenwedstrijd Vredesposter.
Artikel 2
Het college stelt de Keldermanszaal gratis ter beschikking van Lions International voor de
prijsuitreiking van de tekenwedstrijd op dinsdag 27 maart 2018 van 18 uur tot 21 uur.
Het huishoudelijk reglement en het retributiereglement op het gebruik van zalen op het
stadhuis is van toepassing (o.a. waarborg, verzekering, …).
De verbruikte dranken worden aangerekend aan het geldende tarief.
Artikel 3
Het college duidt schepen Marc Hendrickx aan om een korte toespraak te geven tijdens de
prijsuitreiking.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum
26 maart
2018

opdracht

opmerking

10 Verkiezingspanelen en een
podium van 2m x 2m te leveren in de
Keldermanszaal en terug ophalen op
28 maart 2018 in de namiddag.

Bevolking. Bevolking. Hervorming rijopleiding categorie B. Ter kennisname.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2017 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, betreffende de voorwaarden voor
erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit van 10
juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, wat betreft de hervorming
van de rijopleiding.
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Artikel 2
Het college neemt kennis van de bevestiging van de dienst bevolking aan
verkeersveiligheid@vlaanderen.be dat het gemeentebestuur het besluit van 9 juni 2017 reeds
toepast sinds 6 december 2017.

Onderwijsondersteuning. Taalactieplan Mechelen. Goedkeuring
subsidiereglement micro-toelagen ‘Oefenkansen Nederlands zomerinitiatieven’. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het Subsidiereglement micro-toelagen ‘Oefenkansen Nederlands –
zomerinitiatieven’ principieel goed.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring Subsidiereglement micro-toelagen ‘Oefenkansen Nederlands –
zomerinitiatieven’.

Onderwijsondersteuning. Onderwijs referentiegroep. Goedkeuring digitale
sensibiliseringscampagne rond de dag van de thuistaal op 21 februari 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de digitale sensibiliseringscampagne m.b.t. de dag van de
thuistaal op 21 februari 2018.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Onderwijsondersteuning

21/02/2018

Uitrol van de digitale
sensibiliseringscampagne
naar de basisscholen in
Mechelen

De digitale
sensibiliseringscampagne
zal ook gelinkt worden
aan de website van de
stedelijke bibliotheek van
Mechelen

Onderwijsondersteuning. Taalactieplan Mechelen. Goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Mechelen en Centrum voor
Basiseducatie Open School vzw (programma "verhogen van
ouderbetrokkenheid en coachen van vrijwilligers in het basisonderwijs")
voor de periode 01-01-2018 tot en met 31-12-2019. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Mechelen en CBE Open School
vzw in het kader van uitvoering van het programma “verhogen van ouderbetrokkenheid en
coachen van vrijwilligers in het basisonderwijs” (periode 01-01-2018 tot 31-12-2019).
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Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Raming + budgetsleutel

bedrag

2018150268

15.862,00
€

2018/6490111/30/0880/01

omschrijving
Enveloppefinanciering
CBE Open School vzw
voor uitvoering
programma “verhogen
van ouderbetrokkenheid
en coachen van
vrijwilligers in het
basisonderwijs” in 2018

leverancier
CBE Open School
vzw

Onderwijsondersteuning. Taalactieplan Mechelen. Goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Mechelen en Centrum voor
Basiseducatie Open School vzw (programma "oefenkansen Nederlands in de
gevangenis van Mechelen") voor de periode 01-03-2018 tot en met 31-122018. Verwijzing naar gemeenteraad.


Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Mechelen en CBE Open School
vzw in het kader van uitvoering van het programma “oefenkansen Nederlands in de
gevangenis van Mechelen” (periode 01-03-2018 tot 31-12-2018)”.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Raming + budgetsleutel
2018150268
2018/6490111/30/0880/01

bedrag
20.806,00€

omschrijving
Enveloppefinanciering
CBE Open School vzw
voor uitvoering
programma “oefenkansen
Nederlands in de
gevangenis van
Mechelen” in 2018

leverancier
CBE Open School
vzw

Strategie en Ontwikkeling. Goedkeuring organisatie CHILL-week tijdens de
krokusvakantie 2018 voor OKAN-jongeren.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de ondersteuning goed van de stad Mechelen bij de organisatie van de CHILL
week tijdens de krokusvakantie 2018.
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Overheidsopdrachten. Begraven van behoeftigen door Stad en Sociaal Huis gunning bestek 2017-OO-BS-302.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Begraven van behoeftigen door Stad en Sociaal Huis”
akte van het verslag van nazicht van de offertes van 24 januari 2018, opgesteld door de dienst
Burgerlijke stand.
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 “Begraven van behoeftigen door Stad en Sociaal Huis” aan de
economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Dela Funerals Assistance 1
(Uitvaartcentrum Thibaut), Brusselsesteenweg 6a te 2800 Mechelen.

Sport. Toewijzing van subsidie voor sportevenementen binnen Mechelse
sportverenigingen 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college wijst volgende subsidiebedragen toe voor subsidie voor sportevenementen 2018
aan volgende sportevenementen:
Club

Evenement

Kon. Cano Club Mechelen

Open BK kajakmarathon

Datum
09/07/2017

Subsidie
€700

Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Artikel
2018/6490120/70/0740/02

Bedrag
€700

Omschrijving
Subsidie sportevenementen

Naam club
Kon. Cano Club Mechelen

Vastgoedbeleid. Beslissing tot openbare verkoop van een perceel bouwgrond
gelegen aan de Caputsteenstraat te Mechelen. Verwijzen naar gemeenteraad
voor goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot openbare verkoop door notaris D. Luyten te Mechelen van een perceel
bouwgrond gelegen langsheen de Caputsteenstraat te Mechelen en stelt de minimumverkoopprijs vast op 43.000,- euro.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
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Beslissing tot openbare verkoop van een perceel bouwgrond, gelegen langsheen de
Caputsteenstraat te Mechelen.

Jeugd. Mechelen Kinderstad. Goedkeuring organisatie Buitenspeeldag op
woensdag 18 april 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de deelname aan de Buitenspeeldag en keurt de praktische
organisatie van de Buitenspeeldag op woensdag 18 april 2018 goed tussen 14u en 17u.
Artikel 2
Het college neemt akte van het besluit van de stadssecretaris, na gunstig advies van de
financieel beheerder, om een bedrag van 500 euro toe te kennen, voor de kleine uitgaven in
het kader van de Buitenspeeldag.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST

OPDRACHT

Uitvoeringsdiensten

Voorzien van enkele
verdeelkasten,
elektrische kabels,
verdeeldozen en enkele
tafels op de locaties
van Mechelen
Kinderstad
Voorzien van voorschot 16 april 2018
van 500 euro
Verzorgen van de
communicatie van dit
evenement

Financiën
Marketing &
Communicatie

DATUM
UITVOERING
In overleg

OPMERKINGEN
Exacte hoeveelheden
en timing worden nog
doorgegeven.

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Goedkeuring van extra
samenwerkingsovereenkomst met Vlaams Energieagentschap in het kader
van het Europees project BE REEL!. Verwijzing naar Gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Energieagentschap in het kader
van het Europees Life IP+ project BE REEL! met startdatum 01/01/2018.

P&P - Mobiliteit. Plangroep Mobiliteit. Aktename verslag van 21 december
2017 en goedkeuren acties.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de Plangroep mobiliteit van 21 december 2017.
Artikel 2
Het college neemt volgende beslissingen:
 1. Papenhofstraat: schilderen lijnen
 2. Holmlei/Leemstraat: schilderen lijnen
 3. Stationsstraat: geen actie
 4. Kauwendaal: overleg met de schepen
 5. Liersesteenweg: geen actie
 6. Jubellaan: geen actie
 7. Europalaan: geen actie
 8. Mollestraat: herschilderen en onderzoek fietspad/strook
 9. Krankenvelden: geen actie
 10. Krankenvelden: aanpassen klinkers
 11. Plaisance: herschilderen markeringen
 12. Schuttersvest: geen actie
 13. Willem Geetsstraat: herschilderen en paaltjes
 14. Schijfstraat: geen actie
 15. Kapoenenweg: geen actie
 16. Abeelstraat: flitsen
 17. Weidestraat: aanpassen parkeerstrook
 18. Frans Reyniersstraat: geen actie
 19. Jozef Verbertstraat: inrichten parkeerplaats voor personen met een handicap
 20. Olivetenvest: herschilderen en paaltje
 21. Vennekant: arceren stroken en paaltjes
 22. Lotelingstraat: controles politie
 23. Kruisbaan: werkgroep verkeersveiligheid
 24. Hanswijksstraat: informeren naar tijdskader
 25. Nieuwe Kapucijnenstraat: geen actie
 26. Leuvensesteenweg: doorsturen AWV
 27. Kadodderstraat: geen actie
 28. Battel: schilderen middenlijn
 29. Magdalenasteenweg: aanpassen oversteekplaats
 30. Industrie-noord: schilderen en aanpassen markeringen en borden. Het college geeft
extra opdracht tot uitvoering van het fietspad op de Oude Baan
 31. Het Eitje: verwijderen parkeerplaats voor gehandicapten
 32. Polderstraat: werkgroep verkeersveiligheid
 33. Battelsesteenweg: doorsturen AWV
 34. Veemarkt: geen actie
 35. Kalverenstraat: geen actie
 36. Molenweide: geen actie
 37. Cypriaan de Rorestraat: aanpassen stoepranden
 38. Stationsstraat: aanpassen vakken en zoneborden
 39. Zemstseweg: geen actie => openbaar domein
 40. Douaneplein: plaatsen borden
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Opdracht

Verkeerssignalisatie

Schilderen lijnen Papenhofstraat

Verkeerssignalisatie

Schilderen lijnen Leemstraat

Verkeerssignalisatie

Herschilderen symbolen Mollestraat

Verkeerssignalisatie

Herschilderen markeren Plaisance
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Verkeerssignalisatie

Herschilderen gele lijnen Willem
Geetsstraat
Aanpassen parkeerstrook Weidestraat

Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie

Plaatsen borden Jozef Verbertstraat en
schilderingen
Herschilderen markeringen Olivetenvest

Verkeerssignalisatie

Arceren stroken Vennekant

Verkeerssignalisatie

Schilderen middenlijn Battelse Bergen

Verkeerssignalisatie

Aanpassen zebrapad Magdalenasteenweg

Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie

Schilderen en aanpassen fietspaden
Industrie noord
Aanpassen vakken en borden Stationstraat

Verkeerssignalisatie

Plaatsen borden Douaneplein

Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein

Aanpassen klinkers Krankenvelden
Plaatsen paaltjes Willem Geetsstraat
Plaatsen paaltjes Vennekant
Plaatsen paaltje Olivetenvest
Aanpassen stoepranden Cypriaan de
Rorestraat
Aanpakken van het fietspad op de Oude
Baan

Artikel 4
Het college neemt kennis van de opdracht van de burgemeester aan de politie:
dienst

datum

Opdracht

Politie

Flitsen in de Abeelstraat

Politie

Controle foutparkeren Lotelingstraat

opmerking

P&P - Mobiliteit. Plangroep Mobiliteit. Aktename verslag van 23 januari 2018
en goedkeuren acties.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de Plangroep mobiliteit van 23 januari 2018.
Artikel 2
Het college neemt volgende beslissingen:
 1. Nekkerspoelstraat: Dienst mobiliteit bestudeert de verschillende opties.
 2. Vooruitgangstraat: Geen actie.
 3. Raghenoplein: Geen actie.
 4. Zandpoortvest: Plaatsen van E3-signalisatie thv de berm.
 5. Varenbosstraat: Geen actie, vragen aan bewoner om oprit breder te maken.
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6. Winketkaai: Team mobiliteit neemt dit intern op.
7. Grote Nieuwedijkstraat: Geen actie.
8. Lakenmakersstraat: Aanbrengen van E1-signalisatie op klinkers.
9. Potterijstraat: Geen actie, melden aan melder dat hij politie moet bellen.
10. Borgersteinlei: Bijmaken van één parkeervak en aanbrengen van B17-bord.
11. Zelestraat: De politie neemt dit intern op en zoekt de reglementering uit met
betrekking tot de parkeervakken en een zone E1.
12. Hoogstraat: Politie voert hier controle op.
13. Egide Walschaertsstraat: Verdagen
14. Milsenstraat: Geen actie. Politie zal toezicht houden.
15. Pasbrugstraat: Afwachten tellingen politie.
16. Kluisstraat: Aanbrengen van paaltjes thv de laatste gele lijnen.
17. Bergstraat: Geen actie.
18. Zemst: Positief antwoord bezorgen aan gemeente Zemst en opmerking over het
onderbord meegeven.
19. Geerdegem-Schonenberg: Geen actie.
20. Brusselpoort: Geen actie. Werd al beantwoord.
21. Winkelstraat: Politie kijkt tellingen na.
22. Hombeeksesteenweg: Aanbrengen F49-signalisatie en zebrapad herschilderen.
23. Motstraat: Geen actie.
24. Pareipoelstraat: Controle door politie.
25. Posthoornstraat: Dienst mobiliteit neemt dit intern op en herbekijkt parkeerregime.
26.Rembert Dodoensstraat: Geen actie.
27. Liersesteenweg: Geen actie.
28. Wijngaardstraat: E1-zones afbakenen langs één zijde.
29. Liersesteenweg: Zie artikel 3.
30. Bruul: Team mobiliteit neemt contact op met melder om meer info te krijgen.
31. Ter Doncklaan: Verplaatsen van betonblokken.
32. Stationsstraat: Geen actie.
33. Lakenmakersstraat: Aanbrengen van zone 30-signalisatie op wegdek.
34. Europalaan: Geen actie. Team mobiliteit kijkt na of opdrachten reeds zijn uitgevoerd.
35. Guldenbodemstraat: Geen actie.
36. De Regenboog: Schilderen van zebrapad.
37. Bedrijvenlaan: Geen actie.
38. Hombeeksesteenweg/Mechelseweg: Geen actie.
39. Egide Walschaertsstraat: Invoeren van zone 50 in heel industriegebied en aanbrengen
van borden.
40. Oude Baan: Wachten op resultaat onderzoek van dienst Openbaar domein. De
werkzaamheden van het fietspad dienen dringend aangepakt te worden
41. Zandvoortstraat: Geen actie.
42. Zandvoortstraat: Geen actie.
43. Dobbelhuizen: Geen actie.
44. Mechelen: GAS-dienst zoekt dit verder uit.
45. Blarenberglaan: Geen bijkomende actie.
46. Hombekerkouter: Geen actie, maar intensieve oproep om gemachtigde opzichters in te
zetten, in samenspraak met de school.
47. Maurits Sabbestraat: Geen actie, boodschap meegeven dat parkeren op rijbaan niet
toegestaan is.
48. Benoît Ballonstraat: Verplaatsen van bord naar rechts.
49. Nauwstraat: Geen actie
50. Camera Beethoven: Geen actie.
51. Korenmarkt: Geen actie.

Artikel 3
Het college beslist de zebrapaden op de Liersesteenweg te herschilderen en dit te bekostigen
op eigen budgetten en geeft opdracht aan de dienst Verkeerssignalisatie om dit uit te voeren.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum
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Verkeerssignalisatie

Plaatsen van E3-signalisatie thv de berm
achter parking Zandpoortvest
Aanbrengen van E1-signalisatie op klinkers
in Lakenmakersstraat
Bijmaken van één parkeervak en
aanbrengen van B17-bord in Borgersteinlei.
Aanbrengen F49-signalisatie en zebrapad
herschilderen in Hombeeksesteenweg.
E1-zones afbakenen langs één zijde in de
Wijngaardstraat
Aanbrengen van zone 30-signalisatie op
wegdek van Lakenmakersstraat.
Schilderen van zebrapad aan De
Regenboog.
Verplaatsen van bord naar rechts in de
Benoît Ballonstraat.
Plaatsen van de benodigde borden
“50km/h” in industrie zuid.
Herschilderen zebrapaden op
Liersesteenweg
Signalisatie vrachtwagensluizen intern
opnemen.
Contact opnemen met melder van Maurits
Sabbestraat ivm parkeren brommers B
Controleren of opdrachten uit vorige
plangroep al werden uitgevoerd in
Europalaan
Contact opnemen met melder uit Bruul om
meer informatie te verkrijgen.
Contact opnemen met melder in
Varenbosstraat ivm verbreden oprit.
Herbekijken van parkeerregime in
Posthoornstraat.
Positief antwoord bezorgen aan gemeente
Zemst ivm signalisatie gewichtsbeperking
en opmerking over het onderbord
meegeven
Bewoner van Potterijstraat contacteren met
boodschap om politie te bellen bij hinder
Fiets- en voetpad herbekijken in
Winketkaai
Locatie signalisatiebord zone 30
herbekijken in Nekkerspoelstraat
Aanbrengen van paaltjes thv de laatste
gele lijnen in de Kluisstraat.
Verplaatsen van betonblokken in de Ter
Doncklaan.

Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
GAS-dienst
GAS-dienst
Team Mobiliteit
Team Mobiliteit
Team Mobiliteit
Team Mobiliteit
Team Mobiliteit

Team Mobiliteit
Team Mobiliteit
Team Mobiliteit
Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein

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

datum

Opdracht

Politie

De politie neemt dit de parkeersituatie in
de Zelesraat intern op en zoekt de
reglementering uit met betrekking tot de
parkeervakken en een zone E1.

Politie

Controle uitvoeren op foutparkeren in de
Hoogstraat.
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Politie

Toezicht houden in Milsenstraat.

Politie

Tellingen uitvoeren in Pasbrugstraat.

Politie

Tellingen uit Winkelstraat nakijken.

Politie

Controle uitvoeren op foutparkeren in
Pareipoelstraat.

Politie

Contact opnemen met de school in de
Hombekerkouter om gemachtigde
opzichters in te schakelen.

Marketing en Communicatie. Goedkeuring organisatie en agenda ABV Muizen
op maandag 26 maart 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de organisatie goed van de algemene bewonersvergadering Muizen op de
vernieuwde site van Ivarem, Leuvensesteenweg 443D op maandag 26 maart 2018, om 20.00
uur, en stelt agenda vast als volgt:
 Verwelkoming en toelichting algemeen beleid van de stad door burgemeester Bart Somers.
 Spreeuwenhoek: stand van zaken opmaak nieuw RUP door schepen Greet Geypen.
 Toelages voor klimaatvriendelijke initiatieven en Noord-Zuid projecten + renovatiemobiel
door schepen Marina De Bie.
 Toelichting over KFC Muizen door schepen Walter Schroons.
 De schepenen Bart De Nijn en Katleen Den Roover spreken onderling af wie zal spreken en
over welk onderwerp.
 Voorstelling en acties dorpsraad Muizen door dorpsraad.
 Vragenronde.
Artikel 2
Het college besluit volgende sprekers af te vaardigen voor de algemene bewonersvergadering
Muizen: burgemeester Bart Somers en de schepenen Greet Geypen, Marina De Bie en Walter
Schroons.
De schepenen Bart De Nijn en Katleen Den Roover spreken onderling af wie zal spreken.
Schepen Koen Anciaux zal eveneens aanwezig zijn.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
Dienst
Transport en
evenementen

datum
26/03/2018

opdracht




27/03/2018




Klaarzetten zaal: stoelen in
rijen zetten + 2 tafels met
stoelen vooraan voor sprekers.
Drank, beamer, laptop,
geluidsinstallatie leveren.
Leveren van 50 klapstoelen
Ophalen en terugbrengen
drank, beamer, laptop,
geluidsinstallatie,…
Terug ophalen 50 klapstoelen
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Economie. Bijkomende afwijkingen wekelijkse rustdag 11 en 18 maart 2018
- handelaars extra muros.
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
Zomersolden
Koopzondag
(met braderie)
Warm Welkom Weekend
Eindejaarsperiode

7/01/2018
18/03/2018
1/07/2018
9/09/2018
7/10/2018
16/12/2018
23/12/2018
30/12/2018

Cumulatief aantal
dagen
1
2
3
4
5
8

Week van
07/01 t.e.m. 13/01
18/03 t.e.m. 24/03
01/07 t.e.m. 07/07
9/09 t.e.m. 15/09
7/10 t.e.m. 13/10
16/12 t.e.m. 05/1
(2019)

Handelaars extra muros op volgende data:
Gelegenheid

Zondag(en)

Wintersolden
Brantano
Brantano
Zomersolden

7/01/2018
11/03/2018
18/03/2018
1/07/2018

Cumulatief aantal
dagen
1
2
3
5

Week van
07/01 tem 13/01
11/03 tem 17/03
18/03 tem 24/03
01/07 tem 07/07

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Vive La Posse 1 en 2 april 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Café Vivelamour voor de organisatie van Vive La Posse op hun parking in een skyshelter op 1
en 2 april 2018, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
 Bij plaatsing van kramen en/of foodtrucks die werken met flessengas, dienen deze
minimum 4 meter van een beglaasde gevel geplaatst te worden bij gebruik van één
gasfles. Bij gebruik van meerdere flessen of een tank dient deze afstand vergroot te
worden tot minimum 10 meter
 Te respecteren einduren:
- Zondag 1 april 2018 van 20u tot maandag 2 april 2018 03u
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- Maandag 2 april 2018 van 11u tot 23u
De organisator dient beroep te doen op een erkende bewakingsfirma.

Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op
 Zondag 1 april 2018 van 20u tot maandag 2 april 2018 03u
 Maandag 2 april 2018 van 11u tot 23u
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.

Overheidsopdrachten. Implementatie en onderhoud van een monitoring
systeem voor het bewaken van de ICT-infrastructuur en -services.
Vaststelling wijze van gunnen volgens de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen vervat in
het bijzonder bestek 2018-OO-ICT-313.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt voor de opdracht “Implementatie en onderhoud van een monitoring systeem
voor het bewaken van de ICT-infrastructuur en -services” de wijze van gunnen vast volgens de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, aan de voorwaarden en
bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2018-OO-ICT-313 met als gunningscriteria:
 1: Prijs: 50 punten
 2: Aangeboden functionaliteit: 25 punten
 3: Gebruiksvriendelijkheid: 20 punten
 4: Inrichting opleiding en onderhoud implementatie: 5 punten
Artikel 2
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
 BA N.V., Vaartdijk 3 bus 501 te 3018 Wijgmaal;
 Realdolmen, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen;
 Proximus, Koning Albert II-laan 27B te 1030 Brussel;
 Black Box Network Services, Ikaroslaan 57 te 1930 Zaventem;
 Telenet nv, Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen.
Artikel 3
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 7 maart 2018 om 10.00 uur.

Beheer Openbaar Domein. Verwijzing naar gemeenteraad voor de voorlopige
vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan gedeeltelijke verlegging
voetweg nr. 48 ter hoogte van Kapellebaan te Leest.
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Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Voorlopige vaststelling van het rooilijn - en innemingsplan gedeeltelijke verlegging voetweg
nr. 48 ter hoogte van de Kapellebaan te Leest.

Openbaar Domein. Goedkeuring overeenkomst tussen Stad en Vlario m.b.t.
de 'Keuringen Private Riolering'. Verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend punt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring overeenkomst met Vlario betreffende het gebruiksrecht van onbepaalde duur
op de toepassing Keuringen Private Riolering (KPR).

Overheidsopdrachten. Fietspad sluizen binnendijle. Vaststelling wijze van
gunnen volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bijzonder
bestek 2018-OO-OD-316.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt voor de opdracht “Fietspad sluizen Binnendijle” de wijze van gunnen vast
volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, aan de
voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2018-OO-OD-316.
Artikel 2
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
 Houwelyckx Wegenbouw NV, Wilsonstraat 84 te 2860 Sint-Katelijne-Waver;
 Vanhoeyveld B EN M BVBA, Leuvensesteenweg 38A te 3191 Hever;
 Louis Mols Algemene Aannemingen N.V., Hoge Mauw 580 te 2370 Arendonk.
Artikel 3
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 7 maart 2018 om 11.00 uur.

Wijk- en Dorpszaken. Event Thomas More - Dag van de Zorg op 14 maart
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de samenwerking met Thomas More, in het kader van de Dag van de Zorg
op woensdag 14 maart 2018, goed.
Artikel 2
Het college beslist om de financiële kosten gekoppeld aan de logistieke ondersteuning (podia,
tenten en muziekinstallaties) kwijt te schelden.
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Artikel 3
Het college beslist om geen gevolg te geven aan de vraag tot deels opnemen van de
aankoopkosten van de knuffelberen.
Artikel 4
Het college vaardigt schepen Koen Anciaux af voor de reanimatiesessie op de Grote Markt op
woensdag 14 maart 2018 om 13u30.
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Preventie en
Veiligheid

14/3/2018
Vanaf
13u30

Afvaardigen van de
gemeenschapswachten voor deelname
aan de reanimatiesessies. Locatie:
Grote Markt.

Uitvoeringsdiensten

14/3/2018
vanaf
13u30

Afvaardigen van medewerkers voor
deelname aan de reanimatiesessies.
Locatie: Grote Markt.

Transport en
Evenementen

14/3/2018

Plaatsen en ophalen van de
aangevraagde materialen op Grote
Markt en Veemarkt.

Onderwijs

De activiteit van woensdag 14 maart
2018 (Veemarkt) binnen het Mechelse
secundair onderwijsnet bekendmaken.

Kabinet schepen
Koen Anciaux

Afspraken maken met Thomas More
rond communicatie, persbericht en
persmoment.

opmerking

Jeugd. Toewijzing en principiële goedkeuring locaties Mechelse
schommelpaardjes + opdracht tot voorzien in 2de fase voor deelgemeenten
en wijken.
Besluit:
Artikel 1
Het college wijst de opdracht voor het aanmaken van de Mechelse schommelpaardjes toe aan
Studio Swelvet op basis van artikel 42,§1, 1°,d van de wet inzake overheidsopdrachten van 17
juni 2016.
Artikel 2
Het college gaat akkoord dat volgende locaties verder worden onderzocht voor de plaatsing
van de Mechelse Schommelpaardjes:
 1. Keizerstraat, ter hoogte van de Sint-Pieters-en Pauluskerk: als toeleiding naar en
duidelijke link tussen het spelelement en het originele beeld.
 2. Aan het Schepenhuis (Schoenmarkt): UiT in Mechelen zal in de toekomst het
Schepenhuis als uitvalsbasis hebben. Toeristen en bezoekers van de Vrijetijdsbalie zullen
dus onmiddellijk in aanraking komen met het spelelement.
 3. Sinte Mettetuin: een rustig park in de binnenstad. Het spelelement biedt daar een
meerwaarde ter ontspanning voor kinderen.
 4. Bruul ter hoogte van Borzestraat: het schommelpaardje krijgt een erg zichtbare plaats in
het winkelgebied.
 5. Op de graszone tussen Sint-Romboutskathedraal en Sint-Romboutskerkhof.
 6. Korenmarkt: een zichtbare locatie in het kernwinkelgebied, op een plein dat uitnodigt
om er langer te vertoeven.
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7. Aan het Dijlepad ter hoogte van reiscafé ‘Via Via’.
8. Bruul ter hoogte van Kruidtuin.
9. Op de graszone naast Sint-Janskerk in Sint-Janstraat.
10. Op de graszone naast Onze-Lieve-Vrouwekerk.

Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de dienst Jeugd om in overleg met de dienst Natuur-en
Groenontwikkeling op zoek te gaan naar locaties in de Kruidtuin en de Sinte Metttuin waar het
Mechels Schommelpaard kan geplaatst worden.

Overheidsopdrachten. Inrichten speelruimte centjesmuur. Bestek 2017-OOJD-294. Stopzetting plaatsingsprocedure.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist de procedure voor “Inrichten speelruimte centjesmuur” stop te zetten. De
opdracht wordt niet gegund gelet op het feit dat de ingediende offertes niet voldoen aan de
gevraagde technische bepalingen van het bestek. Er wordt een nieuw bestek uitgeschreven
met aangepaste technische bepalingen.
Artikel 2
Bovengenoemde inschrijvers zullen hierover per brief ingelicht worden.

Overheidsopdrachten. Inrichten speelruimte centjesmuur. Vaststelling wijze
van gunning volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het bijzonder
bestek 2018-OO-JD-318.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt inzake de opdracht “Inrichten speelruimte centjesmuur” de wijze van gunnen
vast volgens de Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekenmaking, aan de
voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2018-OO-JD-318 met als
gunningscriteria:
 1: Technische waarden: 35 punten
 2: Uitvoeringstermijn: 5 punten
 3: Garantieperiode: 5 punten
 4: Prijs: 50 punten
 5: Onderhoudscontract: 5 punten
Artikel 2
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
 De Ceuster NV, Fortsesteenweg 30 te 2860 Sint-Katelijne-Waver;
 SKWshop, Griffeweg 72 te 9723 DR Groningen;
 Sportinfrabouw NV, Essendonkbos 5 te 2910 Essen;
 Derriks sport, Jesserenplein 4 te 3840 Jesseren.
Artikel 3
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 21 februari 2018 om 10.00 uur.
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Openbaar Domein. Voorlopige vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan
Chemin n16, voor de realisatie van een nieuw en autovrij park als één groot
buurtwegtracé. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Voorlopige vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan Chemin n16, gelegen in de Oude
Sint-Gommarusstraat tussen de Caputsteenstraat en de Pasmolenstraat, voor de realisatie
van een nieuw en autovrij park als één groot buurtwegtracé.
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