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

Belastingen en Inningen. Belasting alarmmeldingen 2017. Vaststelling en
uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
alarmmeldingen – aanslagjaar 2017 voor een totaal bedrag van € 125,00.

Belastingen en Inningen. Belasting takelen voertuigen 2017. Vaststelling en
uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op het
takelen van voertuigen – aanslagjaar 2017 voor een totaal bedrag van € 49.625,00.

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 3) voor een totaal bedrag van € 386.625,00.

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 3) voor een totaal
bedrag van € 363.750,00.

Toezicht Financiën. Sociaal Huis. Aktename overzichtslijst van de
beslissingen genomen op de OCMW-raadszitting van 19 februari 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de overzichtslijst met een beknopte omschrijving van de
beslissingen genomen in de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 februari 2018.
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Sociaal Beleid. Sociaal Verhuurkantoor Mechelen. Aktename van het verslag
van de raad van bestuur van 23/01/2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van de Raad van Bestuur van het Sociaal
Verhuurkantoor (SVK) Mechelen op 23 januari 2018.

P&P - Mobiliteit. Fietsnetwerken. Aktename netwerkwijziging in het
bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk ter hoogte van de Zonnestraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van de werkgroep van 27 oktober 2017 en gaat
akkoord met de voorgestelde wijziging aan het Bovenlokaal functioneel Fietsroutenetwerk.

Preventie en Veiligheid. Goedkeuring actie weesfietsen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de actie ‘weesfietsen’ en keurt deze goed.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Aanvullend reglement met
betrekking tot de verkeersreglementering in de zone niet-parkeren (zone
E1) in de Rode Molenstraat. Verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgende agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van het aanvullend reglement betreffende de zone niet-parkeren in de
woonwijk Rode Molenstraat.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Liersesteenweg <> R6 Fly over - rioleringswerken ter hoogte van het
kruispunt.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed: heraanleg riolering op de Liersesteenweg ter
hoogte van het kruispunt met de R6. Deze werken maken deel uit van het project Fly Over R6
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 );
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Er



niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen.
worden geen werftransporten toegelaten:
op zon- en feestdagen;
tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
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 keurt goed:
 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.
Aan de aannemer wordt gevraagd het bord “ fietsers afstappen …” te verwijderen.
(vraag gesteld naar aanleiding van de dienst mobiliteit)
 Auto’s: volgen voorziene omleiding.
 Vrachtvervoer: volgen voorziene omleiding.
 Openbaar vervoer: volgen voorziene omleiding.
 Fasering Liersesteenweg zijde Mechelen:
- Vanaf 19 maart tot 27 juni 2018 (reserve tot bouwverlof)
- Door de aanleg van riolering kan er maar 1 rijrichting (naar R6) en 1 rijstrook open
blijven.
- Deze rijrichting zal doorlopend dezelfde zijn maar rond 21 mei 2018 wordt het verkeer
op de andere weghelft gezet.(er zal enkel maar Mechelen uit gereden kunnen worden)
- Van 19 maart tot 21 mei 2018 werken westzijde.
- Van 21 mei tot 27 juni 2018 werken oostzijde.
- Er wordt steeds doorgang voorzien voor de fietsers/voetgangers aan de westzijde. Deze
zullen afwisselend over het bestaand fietspad of de rijweg rijden (tijdens aanleg nieuw
fietspad).
 Fasering Liersesteenweg zijde Sint-Katelijne-Waver:
- Vanaf 21 mei tot 31 augustus 2018.
- In beide richtingen kan steeds 1 rijstrook open blijven.
- Van 21 mei tot 6 juli 2018 werken oostzijde.
- Van 30 juli tot 31 aug 2018 werken westzijde.
- Omdat er altijd maar 1 rijstrook open kan zijn richting R6 is er mogelijks extra file en
zal de Lange Zandstraat meer gebruikt worden. Monitoring tijdens de werken of er op
kruispunt Lange Zandstraat-N1 verkeerslichten moeten bijgeplaatst worden om link
afslaande bewegingen te faciliteren.
- Er moet steeds doorgang zijn voor fietsers/voetgangers aan oostzijde.
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.
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Artikel 5
Het college besluit de werf, heraanleg riolering op de Liersesteenweg ter hoogte van het
kruispunt met de R6, in de periode van 19-03-2018 tot en met 31-08-2018, toe te staan op
voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt wordt aan dienst infrastructuur.
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.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Antwerpsesteenweg, leggen kabel Proximus ten noorden kruispunt
Schaliënhoevedreef.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed:
2800 Mechelen gewestweg N1 (net ten noorden van het kruispunt Schaliënhoevedreef). Deze
werken omvatten het leggen van nieuwe telecomkabel in opdracht van Proximus.
Een dwarsing ter hoogte van kilometerpunt 21.582 en het bijleggen 90 meter kabel.
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:
 op zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en keurt goed:
 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 aaneengeschakeld 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.
 Vrachtvervoer: Wegen en Verkeer verwittigen, moeilijke doorgang, de N1 is een reisweg
voor het zwaar vervoer, netwerk 90.
Vlaamse overheid
Agentschap Wegen en Verkeer
Publicatie website College van burgemeester en schepenen
9 maart 2018

4

Afdeling Expertise Verkeer en Telematica
Team Zwaar Vervoer
Koning Albert II-laan 20 bus 4
1000 BRUSSEL
Tel: +32 (0)2 553 78 47
Mail: zwaar.vervoer@mow.vlaanderen.be
Ter hoogte van de werf/hinder wordt de snelheid teruggebracht naar 50 km/u. De fietsers en
voetgangers dienen op de rijbaan te gaan. Er wordt één rijstrook voor de voertuigen
ingenomen. Het verkeer wordt in corridors geleid door middel van verkeersbakens.
In noordelijke richting wordt de rijbaanversmalling aangegeven door een oranje bord.
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,
2800 Mechelen gewestweg N1 (net ten noorden van het kruispunt Schaliënhoevedreef) in de
periode van 19-03-2018 tot 30-03-2018, toe te staan op voorwaarde dat de
bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator;
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt wordt aan dienst infrastructuur.
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.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
jaagpad Muizenvaart.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed: Muizenvaart tussen Lotelingstraat en de
Trianonlaan, renovatie fietspad (jaagpad).
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:
 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 keurt goed:
 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
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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: dienen de omleiding te volgen.
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.
De bewoners van de Muizenvaart dienen tijdig geïnformeerd te worden betreffende de
werkzaamheden en de bereikbaarheid van hun woning.

Ingevolge renovatie van het fietspad, jaagpad wordt de Muizenvaart afgesloten voor het
verkeer tussen de Lotelingstraat en de Trianonlaan. Er wordt via de Leuvensesteenweg voor de
fietsers een omleiding voorzien.
Gedurende enkele dagen gaan de bewoners in de werfzone hun woning niet per wagen kunnen
bereiken.
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: 2800 Mechelen Muizenvaart tussen Lotelingstraat en de
Trianonlaan in de periode van 19-03-2018 tot en met 19-04-2018, toe te staan op voorwaarde
dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator;
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt wordt aan dienst infrastructuur;
 de bewoners van de Muizenvaart 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:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.

Bevolking. Kieszaken. Verkiezingen 2018 - samenwerking met
stadsdiensten.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de samenwerking tussen de dienst kieszaken en de verschillende
stadsdiensten voor de organistie van de verkiezingen van 14 oktober 2018.
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Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST
OPDRACHT
Economaat

Front office
Marketing &
Communicatie
ICT

Interne
dienstverlening
en protocol

Bestuurlijk
beheer
Dienst
onderhoud
gebouwen

-leveren van bakjes en rollen papier
-afdrukken badges, parkeerkaarten,
consumptiebonnen
-1 personeelslid voor de opbouw van de
stemlocaties
-1 personeelslid op 14/10/2018 voor op het
hoofdbureau
-aanpassen boodschappen antwoordapparaat
-m-bassadeurs helpen burgers verder bij
vragen
-opmaken communicatieplan
-organiseren van de verkiezingsshow
°afspraken en begeleiding van pers
°drankverkoop en catering (betalend)
-aankleden hoofdbureau met apparatuur
-1 personeelslid voor 3 dagen voor assistentie
bij neerleggen kandidatenlijsten
-1 personeelslid voor de opleiding van de
voorzitters
-aanpassen telefooncentrale + 2 gsm’s
voorzien
-personeelsleden voor de opbouw van de
stemlocaties
-personeelsleden op 14/10/2018 voor op het
hoofdbureau
-1 personeelslid op 14/10/2018 voor op het
stadsmagazijn
-1 personeelslid voor de voorbereidingen op
hoofdbureau
-adviseren dienst kieszaken voor aankoop van
ICT materiaal
-2 personeelsleden voor 100% testen van het
stemmateriaal
-1 personeelslid voor opbouw demoPC’s
-1 personeelslid voor de opleiding demo’s +
opbouw materiaal
-technische ondersteuning voor en tijdens de
verkiezingsshow
-bode bezorgt richtlijnen aan de voorzitters
-Keldermanszaal en binnenkoer vrijhouden op
14/10/2018
-drank voorzien in Keldermanszaal op
14/10/2018
-projectieschermen in Keldermanszaal
gebruiksklaar zetten op 14/10/2018
-adviseren dienst kieszaken inzake
ontwerpbesluiten
-agendering vaststelling van de kiezerslijst op
college
-personeelsleden voor 100% testen van het
stemmateriaal
-adviseren dienst kieszaken inzake
stemlocaties
-personeelsleden voor de opbouw van de
stemlocaties
-elektriciteitskeuringen
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DATUM
UITVOERING
-september 2018
-september 2018

OPMERKING

-september 2018

-september 2018
-augustus 2018
-september 2018
-augustus 2018
-data nog niet
gekend
-september 2018
-augustus 2018

-data nog niet
gekend
-augustus 2018
-augustus 2018

-afspraken
maken met
Marketing &
Communicatie

-oktober 2018

-data nog niet
gekend
-september 2018
-september 2018
-augustus 2018
7

Dienst
transport en
evenementen

Burgerzaken
Dienst
bevolking

-personeelsleden voor opbouw/afbraak
demoPC’s
-personeelsleden voor opbouw/afbraak
opleiding demo’s
-personeelsleden voor de opbouw/afbraak
van het hoofdbureau voor opleiding van de
voorzitters
-bijkomende verlichting plaatsen op
hoofdbureau
-1 slotenmaker op 14/10/2018
-technische ondersteuning voor en tijdens de
verkiezingsshow
-installeren stemhokje in het huis van de
Mechelaar
-aankleden hoofdbureau
-adviseren dienst kieszaken inzake
stemlocaties
-personeelsleden voor de opbouw/afbraak
van de stemlocaties
-tekenen plannen van de stemlocaties
-plaatsen aanplakborden
-technische ondersteuning voor en tijdens de
verkiezingsshow
-instaleren stemhokje in het huis van de
Mechelaar
-personeelsleden voor bezetting
themaloketten
-personeelsleden voor bezetting
themaloketten op 14/10/2018

-augustus 2018
-september 2018
-augustus 2018

-afspraken
maken met
Marketing &
Communicatie

-augustus 2018
-augustus 2018
-september 2018
-augustus 2018

-augustus 2018

-afspraken
maken met
Marketing &
Communicatie

-augustus 2018

Toezicht Financiën. Protestantse Kerk Mechelen-Zuid. Verwijzen rekening
2017 voor gunstig advies naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Gunstige advisering rekening 2017 van de Protestantse Kerk Mechelen-Zuid.

Sport. Goedkeuring programma sportanimatie Paas- en Zomervakantie
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het programma van de sportanimatie tijdens de Paas- en Zomervakantie
2018 goed.
Artikel 2
Het college neemt er akte van dat de inschrijvingen voor de Paas- en Zomervakantie 2018 van
start gaan op 10 maart 2018. Aan de hand van het aantal inschrijvingen worden de budgetten
vastgelegd. De dienst sport zal een gedetailleerd ontwerpbesluit voor de Paas- en
Zomervakantie 2018 apart aan het college voorleggen.
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mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Propagandawedstrijd KCCM 15
september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Koninklijke Canoclub Mechelen voor de organisatie van een propagandawedstrijd aan de
Auwegemvaart op 15 en 16 september 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.
 Naleving van volgende artikels van de Algemene bestuurlijke politieverordening:
- Artikel 189 dat bepaalt dat "Behoudens vergunning vanwege de burgemeester, is het
verboden op het hele grondgebied van de gemeente en op iedere plaats van de
openbare ruimte langer dan 24 uur achtereen te verblijven of te slapen in een tent,
wagen, een caravan of een daartoe ingericht voertuig, of er te kamperen. Het is
eveneens verboden meer dan 24 uur achtereen op een privé-terrein te verblijven in een
mobiel onderkomen zoals een woon- en aanhangwagen, een caravan of een
mobilhome, behoudens vergunning."
- Artikel 151: Zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester is
verboden, het geven van stemopvoeringen, instrumentale of muzikale uitvoeringen,
evenals in het algemeen het gebruik van geluidsversterkers, luidsprekers,
muziekinstrumenten of andere geluidsinstallaties en dit in de openbare ruimte, alsmede
buiten en binnen gebouwen wanneer de uitzending bestemd is om op de openbare weg
gehoord te worden. Niettegenstaande de voormelde toelating, mag het geluid niet als
hinderlijk kunnen worden beschouwd of geen aanleiding geven tot gerechtvaardigde
klachten.".
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum
14/9/2018

Sport

opdracht
Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen
 15 nadars (4 met
knipperlicht).
 100 stoelen
 10 nadars
 10 grote tafels
 1 rol verkeerslint
 3 vlaggenmasten + 3
vlaggen voor buiten

opmerking
Huurprijs: 237.50 euro

Ter beschikking stellen van
12 bekers

Jeugddienst

14/9/2018

Ontlenen van 10
luidsprekers, 1 microfoon en
1 DJ set

Wijkonderhoudsteam

Voor

Snoeien van gras op de
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Ontleningen kunnen
alleen als het online
aanvraagformulier
wordt ingevuld.
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Verkeerssignalisatie

14/9/2017

vaartoevers

15 en
16/9/2018

Auwegemvaart vanaf de
Auwegemstraat tot voorbij
het clubhuis KCCM parkeeren verkeersvrij maken

13/9/2018
13u tot
17/9/2018
24u

Parkeervrijmaken van
parking tegen het clubhuis.

15 en
16/9/2018

Auwegemvaart tussen
Auwegemstraat en Koolstraat
verkeersvrij maken, alsook
een omleiding voor de
fietsers en bromfietsers te
voorzien via Auwegemstraat
en Koolstraat (de dienst
Waterwegen en Zeekanaal
NV heeft reeds toelating
verleend)

15/9/2018
van 10u
tot 14u en
16/9/2018
van 17u
tot 19u

Auwegemstraat langs één
zijde parkeervrij maken

Er wordt een
administratieve kost van
25 euro aangerekend

Artikel 3
Wat betreft de plaatsing van botenaanhangwagens en caravans langsheen de waterkant van
de Leuvensevaart, vanaf de steiger tot aan de Koolstraat, moeten de organisatoren toelating
vragen aan de dienst Waterwegen en Zeekanaal NV, Oostdijk 110 te 2830 Willebroek.
Bij eventuele opstelling van deze voertuigen dient op de rijbaan steeds een vrije doorgang van
tenminste 4 meter gevrijwaard te blijven voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten en
de plaatselijke bewoners.
Artikel 4
Het college geeft toelating aan Koninklijke Canoclub Mechelen om de deelnemers die met een
tent en/of caravan het hele weekend in Mechelen in de buurt van de kano club willen
verblijven, te laten kamperen in de graskant langsheen de Auwegemvaart aan de achterzijde
van de fabrieksgebouwen van Comet, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 De nodige toelatingen dienen aan de diensten van NV Waterwegen en Zeekanaal
aangevraagd te worden.
 Er dient rekening gehouden te worden met artikel 189 van de ABP dat bepaalt dat,
behoudens vergunning vanwege de burgemeester, het verboden is op het hele grondgebied
van de gemeente en op iedere plaats van de openbare ruimte langer dan 24 uur achtereen
te verblijven of te slapen in een tent, wagen, een caravan of een daartoe ingericht voertuig,
of er te kamperen. Het is eveneens verboden meer dan 24 uur achtereen op een privéterrein
te verblijven in een mobiel onderkomen zoals een woon- en aanhangwagen, een caravan of
een mobilhome, behoudens vergunning.
Artikel 5
Aan de organisatoren wordt toelating verleend om een tent te plaatsen op de parkeerruimte
tegenover het clubgebouw vanaf 13 september tot en met 17 september 2018.
Artikel 6
Toelating wordt verleend voor het afspelen van muziek en het omroepen van
wedstrijdinformatie via de geluidsinstallatie op de dijk( max 85 dB (A)). Dit zal gebeuren op
zaterdag 15 september tussen 10 en 21u en op zondag 16 september 2018 tussen 8.30 en
18u.
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Artikel 7
Het college neemt kennis van volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
opdracht

datum

In de mate van het mogelijke en wanneer er geen
dringende opdrachten zijn toezicht uit te oefenen tijdens de
wedstrijden

15 en
16/09/2018

opmerking

Artikel 8
Het college beslist volgende kosten aan te rekenen aan de club:
Uitvoeringsdiensten

Kostprijs boven €250 aanrekenen, zijnde €0.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Belgian Youth Championships
Muaythai 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Royal Gym mechelen en de federatie BKBM²O voor de organisatie van Belgian Youth
Championships Muaythai 2018 in sporthal De Plaon op zaterdag 28 april 2018 van 07u tot 21u,
mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 Organisator dient volgende wetgeving na te leven:
- Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 20 december
2013 inzake gezond en ethisch sporten;
- Besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016 tot erkenning van de
kwaliteitsstandaard voor het organiseren van risicovechtsporten.
 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.
 Gezien het groot aantal te verwachten bezoekers, stellen we voor dat de organisator
voorziet in alternatieve parking en bvb. afspraken met handelszaken in de omgeving voor
gebruik van hun parkings en dit dan ook duidelijk communiceert aan de bezoekers. Deze
maatregelen dienen overgemaakt te worden aan het evenementen voor 6 april 2018.
 Gezien het evenement onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoekers), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden, ten laatste op 23/3/2018.
 Het evenement zou in aanmerking kunnen komen voor de subsidie voor
sportevenementen. De organisator werd hiervan op de hoogte gebracht, maar heeft tot op
heden geen aanvraag ingediend. Wil de organisator nog in aanmerking komen voor deze
subsidie, dan dient de aanvraag zo spoedig mogelijk in orde gebracht te worden en moet
op alle communicatiekanalen (en dus ook op het drukwerk) het partnerlogo van de stad
Mechelen vermeld worden.
Artikel 2
Het college geeft een toelating om bewegwijzering op te hangen in de Overheide, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 26/4/2018 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 30/4/2018.
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De wegwijzers mag geenszins:
- de vorm van publiciteit aannemen;
- groter zijn dan: 0,5 meter x 0,2 meter;
- vastgemaakt worden aan verkeerstekens, -lichten, of verlichtingspalen.
Voor het aanbrengen van tijdelijke wegwijzers langs de gewestwegen moet toelating
worden gevraagd aan de wegbeheerder, zijnde de Vlaamse Overheid - Agentschap
Infrastructuur - Wegen en Verkeer Antwerpen - Rijksweg 26 - 2870 Puurs.

Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Verkeerssignalisatie

27/4/2018
16u tot
28/4/2018
22u

Parkeervrij maken van de
volledige parking van sporthal
De Plaon, excl. de
parkeerplaatsen voor
mindervaliden.

Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend
De voertuigen van de
deelnemers dienen
voorzien te worden van
een parkeerkaart
waarvan een model
voorafgaandelijk aan de
politie - dienst openbare
orde - moet worden
overgemaakt
Parking moet ten alle
tijde toegankelijk zijn en
blijven voor het
werkende personeel en
eventueel
afgevaardigden van
bestuur. De nodige
parkeerkaarten moeten
aan het AGB bezorgd
worden.

Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van de thaiboxwedstrijden die doorgaan op 28 april 2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de thaiboxwedstrijden die doorgaan op 28 april 2018, in
Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 27 en 28 april 2018 behoudens
andersluidende.
Artikel 2: Overheide
Met uitzondering van de 3 parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een beprking is
het parkeren verboden op de parkeerplaatsen (tegen de blinde muur van de parking van De
Plaon en zijkant sporthal en achterzijde sporthal) van 27 april 2018 - 16.00 uur tot 28 april
2018 - 22.00 uur. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1,
aangevuld met de pijlen van het type Xa, die het begin van de reglementering aanduiden, van
het type Xd, die de herhaling van de herhaling van de reglementering aanduiden.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.
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P&P - Mobiliteit. Plangroep Mobiliteit. Aktename verslag van 22 februari
2018 en goedkeuren acties.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de Plangroep mobiliteit van 22 februari 2018.
Artikel 2
Het college neemt volgende beslissingen:
 1. Hombeek: Het college beslist om toch bordjes te plaatsen op deze locatie, ter
verduidelijking van de voorrangsregeling.
 2. Brusselsesteenweg: Geen actie
 3. Olivetenstraat: Verwijderen B1 bord in de Olivetenstraat
 4. Molenbeekstraat: Verplaatsen bloembakken + inplanten van bomen of extra groen
 5. Berthoudersplein: Plaatsen van paaltje
 6. Battelsesteenweg: Geen actie, doorsturen naar AWV
 7. Hombekerkouter: Geen actie
 8. Galgestraat: Agenderen op werkgroep verkeersveiligheid
 9. Kruiskensstraat: Terugplaatsen van paaltjes in combinatie met snelheidscontroles
 10. Vinkstraat: Politie houdt snelheidscontroles + agenderen op werkgroep
verkeersveiligheid
 11. Hombeeksesteenweg: Geen actie
 12. Caputsteenstraat: Plaatsen van paaltje
 13. Kadodderstraat: Voorleggen in apart artikel aan CBS (artikel 4)
 14. Heirstraat: Geen actie
 15. Vinkstraat: Geen actie
 16. Faid’Herbestraat: Team mobiliteit bekijkt dit met brandweer
 17. Hanswijkdries: Plaatsen E1 signalisatie.
 18. Hanswijkdries: Plaatsbezoek door team mobiliteit.
 19. Bleekstraat: Geen actie
 20. Bleekstraat: Aanbrengen thermoplast zone 30 aan begin van de Bleekstraat
 21. Papenhofdreef: Geen actie
 22. Vrouwvliet: Geen actie
 23. Sint-Janskerkhof: Verwijderen van C1 signalisatie en plaatsen van paaltjes
 24. Caputsteenstraat: Plaatsbezoek door team mobiliteit
 25. Stuivenbergvaart: Geen actie
 26. Colomalaan: Het college beslist om het parkeren toch onmogelijk te maken op deze
locatie, gelet op de uitdrukkelijke vraag van het Vlaams gewest voor de veiligheid van de
kinderen. De schooldirectie dient eerst hiervan in kennis gesteld te worden, vooraleer uit te
voeren.
 27. Kouter: Geen actie
 28. Nekkerspoelstraat: Geen actie
 29. Heike: Geen actie
 30. Liersesteenweg: Voorleggen in apart artikel aan CBS (artikel 3)
 31. Geerdegemstraat: Politie plant snelheidsmetingen in
 32. Pasbrugstraat/Canadadreef: Plaatsen van paaltje
 33. Nekkerspoelstraat: Geen bijkomende actie
 34. Grote Nieuwedijkstraat: Terugplaatsen van paaltjes
 35. Kanunnik De Deckerstraat: Geen actie
 36. Kouter: Geen actie
 37. Dorpstraat: Politie kijkt tellingen na
 38. Dorpstraat: Paaltjes laten staan
 39. Dageraadstraat: Arceringen aanbrengen.
 40. Zemstbaan: Opnieuw agenderen bij einde werken
 41. Steenweg: Plaatsen van bord doodlopend
 42. Tuinbouwstraat: Politie voert tellingen uit
 43. Kapelseweg: Geen actie
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44. Van Beethovenstraat: Plaatsbezoek door mobiliteit en GAS
45. Kleine Heide: Aanbrengen van fietsoversteek
46. Wollemarkt: Politie bekijkt signalisatie op deze locatie na.
47. Rubensstraat: Geen actie
48. Gasthuisveldstraat: Verwijderen van gele lijnen en aanbrengen van E9-signalisatie
49. Van Hoeystraat: Politie en mobilieit gaan nogmaals ter plaatse
50. Blokhuisstraat: Aanbrengen van E3 borden langs één zijde van de straat
51. Stationsstraat: Zone E1 laten beginnen aan het einde van de Coxiestraat + afwerken
van belijning -> verplaatsen bord
52. Kroonstraat: Wijkagent neemt contact op team mobiliteit
53. Ten Doorn: Aanpassen onderborden en verwijderen tonnagebeperkingen
54. Stationsstraat: Plaatsen benodigde borden
55. Kraanbrug: Plaatsen benodigde borden

Artikel 3
Het college beslist om geen dwarse parkeervakken te laten aanbrengen op de Liersesteenweg
en de huidige situatie te behouden.
Artikel 4
Het college beslist om plooibakens zonder verankering te laten plaatsen in de Kadodderstraat
met daarachter bloembakken, gelet op de argumentatie van team wijkonderhoud.
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Verkeerssignalisatie

datum

Opdracht

Verkeerssignalisatie

Plaatsen bijkomende signalisatie bij
asverschuivingen in Hombeek
Verwijderen B1 bord in de Olivetenstraat

Verkeerssignalisatie

Plaatsen E1-signalisatie in Hanswijkdries

Verkeerssignalisatie

Aanbrengen thermoplast zone 30 aan begin
van de Bleekstraat
Verwijderen van C1 signalisatie in SintJanskerkhof
Aanbrengen arceringen in Dageraadstraat

Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Team
Wijkonderhoud
Team
Wijkonderhoud

Plaatsen van bord ‘doodlopend’ op
Steenweg
Aanbrengen van fietsoversteek in Kleine
Heide
Verwijderen van gele lijnen en aanbrengen
van E9-signalisatie in Gasthuisveldstraat
Aanbrengen van E3 borden langs één zijde
van de straat in de Blokhuisstraat
Zone E1 laten beginnen aan het einde van
de Coxiestraat + afwerken van belijning > verplaatsen bord in de Stationsstraat
Aanpassen onderborden en verwijderen
tonnagebeperkingen in omgeving van Ten
Doorn
Plaatsen benodigde borden in
Stationsstraat
Plaatsen benodigde borden in Kraanbrug
Het plaatsen van plooibakens met
daarachter bloembakken in de
Kadodderstraat
Inplanten van bomen of extra groen in de
Molenbeekstraat
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Team Mobiliteit

Team Mobiliteit

Plaatsbezoek inplannen in Van Hoeystraat
i.s.m. politie
Plaatsbezoek inplannen in Van
Beethovenstraat i.s.m. GAS-dienst
Plaatsbezoek inplannen in Caputsteenstraat

Team Mobiliteit

Plaatsbezoek inplannen in Hanswijkdries

Team Mobiliteit

Mogelijkheid tot parkeren in
Faid’Herbestraat bekijken met brandweer
Snelheidsproblematiek Vinkstraat
agenderen op werkgroep verkeersveiligheid
Snelheidsproblematiek Galgestraat
agenderen op werkgroep verkeersveiligheid
Vraag zebrapaden op Battelsesteenweg
doorsturen naar AWV
Schooldirectie Coloma informeren over
beslissing om parkeren onmogelijk te
maken in Colomalaan.
Verplaatsen bloembakken in
Molenbeekstraat
Plaatsen van paaltje in Berthoudersplein

Team Mobiliteit

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

Terugplaatsen van paaltjes in
Kruiskensstraat
Plaatsen van paaltje in Caputsteenstraat
Plaatsen van paaltjes in Sint-Janskerkhof
Plaatsen van paaltje in
Pasbrugstraat/Canadadreef
Terugplaatsen van paaltjes in Grote
Nieuwedijkstraat
Plaatsen van paaltje in Berthoudersplein

Artikel 6
Het college neemt kennis van de opdracht van de burgemeester aan de politie:
dienst

datum

Opdracht

Politie

Snelheidscontroles uitvoeren in
Kruiskensstraat

Politie

Snelheidscontroles uitvoeren in
Vinkstraat

Politie

Snelheidsmetingen uitvoeren in
Geerdegemstraat

Politie

Tellingen nakijken uit Dorpstraat

Politie

Tellingen uitvoeren in Tuinbouwstraat

Politie

In kaart brengen van signalisatie in
Wollemarkt

Politie

Parkeerregime in Kroonstraat bekijken
i.s.m. team mobiliteit
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P&P - Mobiliteit. Subsidieaanvraag elektrische deelauto Cambio.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit op basis van het subsidiereglement “Elektrische Mobiliteit”, goedgekeurd
door de gemeenteraad in de vergadering van 19 december 2017, om een tussenkomst van
4.000 euro voor de aanschaf van een elektrisch voertuig toe te kennen aan Cambio –
Optimobil Vlaanderen onder de voorwaarden gesteld in het subsidiereglement.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Ramingsnummer
Budgetcodesleutel
Begunstigde
Bedrag
2017002425

2017/6130295/50/
0600/02

Cambio – Optimobil Vlaanderen

4.000 euro

Economie. Bijkomende afwijkingen wekelijkse rustdag voor handelaars intra
en 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
Inno
Inno
Zomersolden
Koopzondag
(met braderie)
Warm Welkom Weekend
Eindejaarsperiode

7/01/2018
18/03/2018
25/03/2018
6/05/2018
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
6
7
10

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
9/09 tem 15/09
7/10 tem 13/10
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

7/01/2018
11/03/2018
18/03/2018
8/04/2018
1/07/2018
22/07/2018
29/07/2018
16/09/2018
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Cumulatief aantal
dagen
1
2
3
4
5
6
7
8

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
16

Weekend van de klant +
E5 mode
Carrefour
Carrefour
Carrefour

7/10/2018

9

7/10 tem 13/10

16/12/2018
23/12/2018
30/12/2018

10
11
12

16/12 tem 22/12
23/12 tem 29/12
30/12 tem
5/01/2019

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Straatfeest Bethaniënstraat 9
september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Bethaniënstraat de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op zondag 9
september 2018 van 09u tot 24u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:














De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...).
De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
Algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005.
Conform het goedgekeurde kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 mag de maximale
geluidsnorm niet meer dan 85 dB(A) bedragen.
Algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005.
Een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden.
Er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP).
Algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014.
De organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen.
De bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.

Artikel 2
Het college geeft toelating tot het plaatsen van een barbecue, mits aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
 De bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd.
 Een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten.
 Nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen aanwezig te zijn. In de nabijheid moet
steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen
niet onbeheerd worden gelaten.
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Algemene voorschriften met betrekking tot het opstellen van een barbecue, kooktoestellen
en frituren op de openbare weg of openbaar domein vastgesteld door het college in
vergadering van 2 februari 2005;
Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.

Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

9/9/2018
van 9u
tot 24u

Parkeervrij maken van
eerste stuk Bethaniënstraat
tussen Polderstraat en
Spreeuwenhuisstraat

9/9/2018
van 9u
tot 24u

Verkeersvrij maken van
Bethaniënstraat tussen
Polderstraat en
Spreeuwenhuisstraat

9/9/2018
van 9u
tot 24u

Tweerichtingsverkeer
instellen in de Polderstraat
tussen de Polderstraat en
het kruispunt met de Frans
Broersstraat

9/9/2018
van 9u
tot 24u

Tweerichtingsverkeer
instellen in de
Bethaniënstraat, vanuit de
richting
Spreeuwenhuisstraat

9/9/2018
9u en
24u

Afdekken van verschillende
verkeersborden en nadien
terug zichtbaar maken

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

Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het straatfeest in de Bethaniënstraat, dat doorgaat op 9 september 2018, vast
als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het straatfeest in de Bethaniënstraat, dat doorgaat op 9
september 2018 in Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 9 september
2018, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Bethaniënstraat:
- Het parkeren is verboden tussen huisnummer 52 en huisnummer 38 aan de pare zijde en
tussen de huisnummers 63 en 49 aan de onpare zijde, op 9 september 2018, tussen 09u00
en 24u00. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1,
aangevuld met de pijlen van het type Xa, die het begin van de reglementering aanduiden,
van het type Xd, die de herhaling van de reglementering aanduiden.
- Het verkeer is verboden voor alle bestuurders tussen het kruispunt met de Polderstraat en
het huisnummer 49, in beide richtingen, op 9 september 2018, tussen 09u00 en 24u00. Dit
wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
- Tussen het kruispunt met de Spreeuwenhuisstraat en het huisnummer 49, wordt op 9
september 2018, tussen 09u00 en 24u00 dubbelrichtingsverkeer ingesteld. Dit wordt ter
kennis gebracht door het afdekken van de borden F19 en C1 en het aanbrengen van
borden fig. A39.
Artikel 3 : Polderstraat:
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-

In de Polderstraat wordt dubbelrichtingsverkeer ingevoerd, tussen het kruispunt met de
Bethaniënstraat en de Frans Broersstraat, op 9 september 2018, tussen 09u00 en 24u00.
Dit wordt ter kennis gebracht door het afdekken van de borden F19 en C1 en het
aanbrengen van borden fig. A39.
Artikel 4:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 5:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 6:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

Cultuurcentrum. Harmonieën, Fanfares, Brassbands (HaFaBra).
Muziekstadsdiensten 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de uitvoering van de ingediende muziekstadsdiensten in 2018
volgens het voorgelegde overzicht en mits in acht name van de opmerkingen van de
stadsdiensten.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
Dienst
Uitvoeringsdiensten

Afdeling Marketing en
Communicatie en UIT in
Mechelen

De programmatoren van Maanrock,
Ottertrotter,Vrijbroekpark,
concerten Tivoli
(schaapscheren en
parkendag)

Datum
Op aanvraag

OMSCHRIJVING
Leveren en ophalen van de
gevraagde tafels, stoelen en
eventueel podiumelementen
voor de optredens opgenomen in
de overzichtslijst en volgens de
beschikbaarheid

27/5/2018, 1
en 22/7/2018

Mobiel podium, 100 stoelen en
enkele tafels Tivoli
evenementenweide
Publiceren van de concerten op
de gewone en de digitale
affichezuilen en de
voorbehouden pagina voor
Mechelse evenementen in de
Nieuwe Maan, Deze Week, op
voorwaarde dat de info door de
verantwoordelijken van de
organisaties ingevoerd werd in
de UiT databank
Op de affiches de namen
vermelden van de optredende
Muziekorganisaties

Voor de
uitvoering van
de concerten

OPMERKING

Musea & Erfgoed. Speelgoedmuseum vzw. Betaalbaarstelling toelage 2018.
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Besluit:
Artikel 1
Het college beslist de toelage 2018 voor Speelgoedmuseum vzw uit te betalen.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Nr. raming
Budgetsleutel
Begunstigde
Bedrag
2018141669
2018/6490111/70/0729/04 Speelgoedmuseum
50.000,00 EUR

Musea & Erfgoed. Goedkeuring inhuldigingstekst Museum Hof van
Busleyden.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het ontwerp van inhuldigingstekst goed die naar aanleiding van de officiële
opening op vrijdag 15 juni 2018 zal worden aangebracht naast de hoofdingang van het
Museum Hof van Busleyden.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de dienst Musea & Erfgoed om de inhuldigingstekst te laten
ontwerpen en zeefdrukken als onderdeel van de realisatie van de zaalteksten in het museum.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Schoolfeest basisschool De Vlieger
26 mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Vrije Basisschool De Vlieger voor de organisatie van hun schoolfeest op en rond de
chiroterreinen in de Sint Amandusstraat Heffen op 26 mei 2018 van 11u30 tot 18u, 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 van de Fabiolalaan, Sint-Amandus-, Kazerne- en
Hooiendonkstraat 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 geeft toelating tot het plaatsen van een barbecue, mits aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
 De bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd.
 Een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten.
 Nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen aanwezig te zijn. In de nabijheid moet
steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen
niet onbeheerd worden gelaten.
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Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.

Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Verkeerssignalisatie

26/5/2018
van 08u
tot 22u

opdracht
Parkeer- en verkeersvrij
maken van Sint
Amandusstraat tussen kerk
en Fabiolalaan

opmerking
Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend
Het verkeersmateriaal
dient door de
organisator zelf
geplaatst en na afloop
van het schoolfeest aan
de kant geplaatst te
worden.

Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het schoolfeest vzw de Ranken Vrije Basisschool De Vlieger van Heffen, dat
doorgaat op zaterdag 26 mei 2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het schoolfeest van de Vrije Basisschool De Vlieger in Heffen, dat
doorgaat op zaterdag 26 mei 2018 in Heffen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing
op 26 mei 2018, van 08u00 tot 22u00, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Sint-Amandusstraat:
- Het parkeren is verboden tussen de Fabiolalaan en de Kazernestraat op 26 mei 2018,
van 08u00 tot 22u00, aan beide zijden van de rijbaan. Deze maatregel wordt ter kennis
gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen van het type Xa, die het
begin van de reglementering aanduiden, van het type Xd, die de herhaling van de
reglementering aanduiden.
- Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 26 mei 2018, van
08u00 tot 22u00. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Dijle op de Dijle 13 mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
District Dijle voor de organisatie van de vlottentocht Dijle op de Dijle vertrekkende vanaf het
keerdok naar Lamot-site en terug op zondag 13 mei 2018 van 10u tot 17u, 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.
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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 aanvrager dient, bij de opstelling van de tenten en de container, rekening te houden
met de vergunde werf aan het gebouw van de 'Oude Zwemdok'. Er dient steeds een vrije
doorgang behouden te worden van minstens 4 meter vrije doorgang voor de grotere
voertuigen van de brandweer.
De organisatie dient de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen ten aanzien van de
deelnemers (onder andere zwemvesten dragen, redders voorzien, bootredders verplicht
aanwezig in een boot op het water,…).
De aanvrager dient, bij de opstelling van de tenten en de container, rekening te houden
met de vergunde werf aan het gebouw van de 'Oude Zwemdok'. De parkeerplaatsen
tegenaan de ‘oude zwemdok’ zijn immers volledig ingenomen door de aannemer die een
vergunning van het college heeft bekomen (geldig tot 07/01/2019) om de zone rond het
gebouw als werf in te richten. Er dient steeds een vrije doorgang behouden te worden van
minstens 4 meter voor de grotere voertuigen van de brandweer.
De voorafgaandelijke toestemming van de ‘NV Vlaamse Waterweg’, Oostdijk 110 te 2830
Willebroek, dient bekomen te worden om het openbaar domein van het Rode Kruisplein in
te nemen. Aan de kade, waar de opbouw en de tewaterlating van de vlotten gebeurt,
worden immers af en toe ‘laad- en losactiviteiten’ met betrekking tot uitzonderlijke
transporten uitgevoerd. Politie heeft er geen zicht op wanneer dat precies gebeurt in de
toekomst.

Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Verkeerssignalisatie

12/5/2018
14u tot
13/5/2018
18u

opdracht
Parkeervrij maken van
parkeerplaatsen tussen oude
zwemdok en het keerdok

opmerking
Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Breugelfeesten 4 t.e.m. 6 mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Chiro Muizen voor de organisatie van Breugelfeesten op het dorpsplein van Muizen op vrijdag 4
mei 2018 t.e.m. zondag 6 mei 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
 Gezien het evenement onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoekers), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden, ten laatste 4 weken voor het evenement.
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De organisator dient tijdens de fuif op zaterdag 5 mei 2018 een beroep te doen op een
erkende bewakingsonderneming (5 agenten), die door de organisator ook reeds werden
voorzien.

Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op
 vrijdag 4 mei 2018 vanaf 20u tot 5 mei 2018 02u;
 zaterdag 5 mei 2018 van 19u tot zondag 6 mei 2018 03u.
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.
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas (zoals aangeduid op het
inplantingsplan), mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie;
 de aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…);
 de gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn;
 zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd;
 nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen aanwezig te
zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken te voorzien. In de nabijheid moet steeds
iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet
onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Uitvoeringsdiensten

opdracht
Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen:

opmerking
Huurprijs: 1176.25 euro

120 nadars, 25 vario’s, 300
stoelen en 80 kleine tafels
Verkeerssignalisatie

1 mei 2018
20u tot 7
mei 2018
20u

Parkeervrij maken van 12
bijkomende parkeerplaatsen
op het grasveld aan de oude
kerktoren

6 mei 2018
van 11u
tot 18u

Parkeervrij maken van St.
Lambertuslaan vanaf nr. 31
tot aan Magdalenasteenweg
en Dorp Muizen
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6 mei 2018
van 11u
tot 18u

Verkeersvrij maken van St.
Lambertuslaan tot aan
Magdalenasteenweg en Dorp
Muizen

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Vastenfietstocht Scheppers 28
maart 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Scheppers Mechelen – lagere school voor de organisatie van Vastenfietstocht langs het
Jaagpad op 28/3/2018 van 09u tot 11u, 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
 De aanvrager dient de toelating te bekomen van de NV Vlaamse Waterweg, Oostdijk 110 te
2830 Willebroek voor wat betreft het gebruik van het jaagpad langs de Dijle richting
Muizen. Tevens dient de toelating bekomen te worden van Natuurpunt (vereniging voor
natuur en landschap Vlaanderen), Coxiestraat nr 10 te 2800 Mechelen aangezien de
fietsers in natuurgebied rijden vanaf de Dijledijk.
 De in-en uitrit van de Nekker (aan het rond punt) dient steeds mogelijk te blijven voor
leveranciers en bezoekers.
 De aanvrager dient op volgende plaatsen 'seingevers', drager een armband met de
Belgische driekleur en een bordje met de figuur C3 (wit vlak, rood omrand) te plaatsen :
- Spuibeekstraat-Jaagpad Dijle;
- Jaagpad Dijle – sluizen;
- Jaagpad Dijle- weg waar de fietsers richting natuurgebied fietsen;
- Spuibeekstraat-plaats waar de fietsers uit het natuurgebied komen gereden;
- Spuibeekstraat-In-uitgang de Nekker : 2 seingevers;
- Spuibeekstraat- kruispunt met de weg die aan de voorzijde van de bioscoop loopt.
 De organisator dient rekening te houden met de bepalingen in de wegcode inzake de
begeleiding van groepen fietsers.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Verkeerssignalisatie

28/3/2018
van 09u
tot 11u

Parkeervrij maken baan naast
UGC Cinema en schaatsbaan

Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

28/3/2018
van 09u
tot 11u

Verkeersvrij maken van
Jaagpad Dijledijk, baan naast
UGC Cinema en schaatsbaan

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Hanswijkprocessie 6 mei 2018.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Hanswijkprocessie vzw voor de organisatie van de Hanswijkprocessie in de binnenstad op
zondag 6 mei 2018 van 10u tot 18u, 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.
 De openbare toiletten zullen geopend blijven tot 18u.
 Gezien het evenement onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoekers), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden, ten laatste 4 weken voor het evenement.
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 – Tarief C.
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college neemt akte van de toelating van de Burgemeester om de Hanswijkprocessie op
zondag 6 mei 2018 om 15.00 uur te laten doorgaan langs volgend parcours: Zandpoortvest,
Keizerstraat, Veemarkt, Befferstraat, Grote Markt (schuin dwarsen), IJzerenleen, Hoogbrug,
Guldenstraat, O.-L.-Vrouwstraat, Vijfhoek, Hanswijkstraat, Raghenoplein
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum

opdracht

Vooraf

Contact opnemen met
organisator voor alles
praktische afspraken

Tegen
6/5/2018

Overdekte eretribune
(110 zitplaatsen)
voorzien van schuin op
Grote Markt (kant
Bruul)

Tegen
6/5/2018

Overdekte (nieuwe)
eretribune voorzien
voor de bisschoppen en
andere personaliteiten
die de processie
vergezellen (50
zitplaatsen) in de
Keizerstraat (voor St.
Maartenziekenhuis

Tegen
6/5/2018

Drie gewone tribunes
voorzien:

opmerking
Frieda Van Vaeck

- op Grote Markt,
tegenover de
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eretribune (472
zitplaatsen)
- op de Veemarkt, op
plein aan bushaltes
(248 zitplaatsen)
- op de Ijzerenleen,
links van de leuningen
(212 zitplaatsen)
6 mei 2018
om 15u tot na
processie

Verwijderen van
paaltjes Grote Markt
om het dwarsen van de
Grote Markt mogelijk te
maken & na processie
teruplaatsen

Tegen 6 mei
2018, terug
weghalen
vanaf 7 mei
2018

Plaatsen van masten en
vlaggen op de
belangrijke punten in
het centrum en aan
grote invalswegen

Voor 6 mei
2018

Plaatsen van 2 masten
met vlaggen voor de
Hanswijkbasiliek

Voor 6 mei
2018

Openbare gebouwen
bevlaggen (stadhuis,
St. Romboutstoren,…)

In overleg met dienst
interne dienstverlening en
protocol

Plaatsen van
nadarafsluitingen op
parking Zandpoortvest
1 om de plaatsen voor
paarden en wagens vrij
te houden
Tegen
6/5/2018

20 extra
nadarafsluitingen
voorzien voor
omheining voor kudde
schapen

6/5/2018

Extra nadarafsluiting
voorzien naast tribune
van Veemarkt voor
voorbehouden plaatsen
rolstoelpatiënten

Exact aantal wordt later
meegegeven.

Plaatsen van
nadarafsluitingen
langsheen de omloop
(niet aaneensluitend;
toeschouwers die dit
wensen, moeten
gemakkelijk kunnen
aansluiten bij de
processie achter het H.
Sacrament)
Neerlaten
week voor
processie

Naar beneden halen
van reliekschrijn van
St. Rombouts in de
kathedraal en opnieuw
naar boven brengen na
processiedag
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met de heer Bram Van der
Auwera
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6 mei 2018
om 16u

Vrachtwagen met
hydraulische laadklep
(+ transpalet en 3
europaletten) voorzien
voor het terugbrengen
van het reliekschrijven
van St. Rombouts
vanop Raghenoplein
naar St.
Romboutskathedraal

6 mei 2018
om 10u aan
de loodsen
van ODTH
(Kalkoenstraat
40,
Sint_KatelijneWaver) of aan
de loodsen
Nekkerhal

Hulp bij vervoer van
processiewagens 3
bestelwagens met
zwaailichten voor het
vervoer van de wagens
en 1 vrachtwagen met
lift

Om 16u30 aan
Zandpoortvest
Wijkonderhoudsteam

4/5/2018
(tijdens de
schooluren)

6 wagentjes (met
schoppen, borstels en
overalls) afleveren in
het klein seminarie/BIM
(ingang Zandpoortvest

Verkeerssignalisatie

6/5/2018
vanaf 10u

Parkeerverbod op de
Zandpoortvest (intra
muros) waar de
deelnemers, ruiters en
wagens verzamelen en
waar de processie
gevormd wordt

6/5/2018
vanaf 13u

Parkeerverbod
langsheen het parcours
(Zandpoortvest,
Keizerstraat, Veemarkt,
Befferstraat, Grote
Markt (schuin
dwarsen), IJzerenleen,
Hoogbrug,
Guldenstraat, O.-L.Vrouwstraat, Vijfhoek,
Hanswijkstraat,
Raghenoplein.) en in de
Augustijnenstraat en
Bleekstraat

4/5/2018
vanaf 15u

Parkeerverbod plaatsen
in Augustijnenstraat
72-74 voor verhuis
kostuums en
rekwisieten

6/5/2018
vanaf 16u

Parkeerverbod plaatsen
in Augustijnenstraat
72-74 voor verhuis

Publicatie website College van burgemeester en schepenen
9 maart 2018

De bijzondere aandacht
wordt er op gevestigd dat
de rijbaan steeds een vrije
doorgang van ten minste 4
meter voor de grotere
voertuigen van de
hulpdiensten moet
gevrijwaard worden
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kostuums en
rekwisieten
7/5/2018
vanaf 15u

Parkeerverbod plaatsen
in Augustijnenstraat
72-74 voor verhuis
kostuums en
rekwisieten

6/5/2018
vanaf 12u

Parkeerverbod op
Raghenoplein 3-7 voor
verhuis kostuums en
rekwisieten

6/5/2018
vanaf 13u30
tot 18u

Verkeersverbod op
Zandpoortvest en de
haltes van het
openbaar vervoer
verplaatsen

6/5/2018
vanaf 14u

Verkeersvrij maken van
parcours

6/5/2018
vanaf 10u

Volgende
parkeerplaatsen voor te
behouden:
op het
Berthoudersplein voor
vervoerswagens van de
paarden en
praalwagens

De organistoren maken
hiervoor afspraken met
Indigo

op het
Douaneplein voor de
bussen voor
deelnemersgroepen,
voorzien van een
parkingkaart
de parking
Zandpoortvest (beide
verdiepingen) voor
medewerkers en
deelnemers, alsook de
genodigden (eretribune
geestelijken), allen
voorzien van een
parkingkaart.
Cultuurontwikkeling

6 mei 2018

Organiseren van
Beiaardconcerten door
de stadsbeiaardier
vanop de SintRomboutstoren (14u0015u00) evenals vanop
de toren van Busleyden
(14u00-15u00) en door
beiaardier Tom Van
Peer van op de toren
van de kerk van O.-L.Vrouw-o/d-Dijle
(14u10-15u10

6 mei 2018
tussen 15u en
17u30

geen
beiaardbespelingen
tijdens doortoch
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in dienst bij OLV o/d Dijle.
Aan Koen Cosaert en Eddy
Mariën gevraagd om dit op
te nemen met de
beiaardschool
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processie in centrum
Toerisme en Uit in
Mechelen

verdeling van folders en
affiches in het
onthaalkantoor in de
Hallestraat
Promotie op
uitinmechelen.be en
afgeleide
evenementenkalender

Na invoering in de
uitdatabank door de
organisator zelf.
Contact opnemen met
Frieda Van Vaeck Praktische afspraken
omtrent inzet
gemeenschapswachten zijn
te maken met Edwige
Asselman

Preventie en
Veiligheid

6 mei 2018

Vragen stadswachten
om tijdens de
namiddag toezicht te
houden in scholen waar
deelnemers zich
omkleden

Marketing en
Communicatie

Vanaf april
2018

Ophangen van affiches
Hanswijkprocessie op
openbare plaatsen

Vanaf 9 april
2018

Ruimte voorzien op
verlichte borden langs
4 grote invalswegen
(tekst: “Zondag 9 mei
2018 – 15.00 uur –
Hanswijkprocessie”)

In april/ mei
2017

Opnemen van
Hanswijkprocessie in
publiciteit die de stad
voert
via eigen
kanalen

Interne
Dienstverlening en
protocol

6 mei 2018

Economie

Organiseren van een
receptie in de
Kolommenzaal voor de
burgerlijke en
geestelijke
personaliteiten
Afleveren vergunning
programmaverkoop op
de openbare weg op 6
mei 2018.

Artikel 5
Het college besluit burgemeester Bart Somers af te vaardigen voor de toespraak op de receptie
in de Kolommenzaal.
Artikel 6
Het college neemt kennis van de volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
opdracht

datum

Politiebegeleiding van de
stoet en verkeersregeling
voorzien; opening en
sluiting van processie met
politievoertuig

6 mei 2018

Politietoezicht voorzien aan

6 mei 2018
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Tot einde stoet
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de eretribunes geplaatst op
Grote Markt en Keizerstraat
Onderstaande parkings zullen op volgende
tijdstippen niet bereikbaar zijn:
 Veemarkt – tussen 14u45 en 16u
 Blauwhondstraat – tussen 14u45 en
17u
 Q-Parking – tussen 14u45 en 17u

Politie zal de nodige
communicatie voeren met
de parking uitbaters ifv
bereikbaarheid
Politiebegeleiding voorzien
voor de processiewagens
van de Nekkerhal en de
loodsen ODTH
(Kalkoenstraat 40, SintKatelijne-Waver) naar
Zandpoortvest en
omgekeerd
Tussenkomst waar nodig
indien lawaai of muziek de
stoet zou verstoren
De ANPR-camera's op
Steenweg en Vijfhoek
dienen tijdens de doortocht
van de processie
uitgeschakeld te worden.
Commissaris M. Van der
Aerschot: praktische
afspraken met organisator

6 mei 2018

6 mei 2018

6 mei 2018

vooraf

reden dat respectievelijk daar de processie
passeert, respectievelijk te zorgen voor de
verkeersafwikkeling tussen Bruul en
Vijfhoek.
Frieda Van Vaeck

Preventie en Veiligheid. Ontbijtsessie burenbemiddeling voor de stad en
partners in de Keldermanszaal op woensdag 16 mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de organisatie van een ontbijtsessie rond burenbemiddeling in de
Keldermanszaal op woensdag 16 mei 2018 goed.
Artikel 2
Het college vaardigt schepen Stefaan Deleus af om het welkomstwoord te verzorgen.

ICT. Aangaan van contracten voor de module “interne controle” binnen de
financiële software Mercurius Rapportering.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit een overeenkomst van onbepaalde duur af te sluiten met Cipal Schaubroeck
nv voor de interne controles met de Mercurius Rapporteringstool: 1.905,75 euro inclusief BTW
eenmalig voor installatie en opleiding, 5.982,24 euro inclusief BTW jaarlijks voor licentierecht.
Artikel 2
Het college besluit een overeenkomst van onbepaalde duur af te sluiten met Inforum esv voor
een abonnement op de dienst Hubble tegen 363 euro inclusief BTW per jaar en bijkomend een
contract om elke werkdag een digitaal bestand van faillissementsvonnissen door te sturen
tegen 471,90 euro per jaar.
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Uitvoeringsdiensten. Verkoop afgeschreven voertuigen.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord om de afgeschreven voertuigen te verkopen in de staat waarin ze
zich bevinden (niet rijwaardig - geen keuring – geen garantie).
Artikel 2
Het college besluit in te gaan op de bieding van ITM op lot 1 en op de bieding van Pascal
Averhals op lot 2.

Uitvoeringsdiensten. Ondersteuning Psylos Sportdag Move it! XL op 21 juni
2018 in sportpark De Nekker.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de brief van Psylos vzw (de Vlaamse federatie voor sport en
recreatie in de geestelijke gezondheidszorg), de heer Thomas Botterman, Valkerijgang 26 te
3000 Leuven in verband met de organisatie van Move it! XL op 21 juni 2018 in sportpark De
Nekker en de vraag om het materiaal gratis ter beschikking te stellen.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum
20 juni
2017

opdracht

opmerking

- 30 tafels van 2,10m
- 100 stoelen

Artikel 3
Het college besluit om dit evenement te ondersteunen zoals vorig jaar.

Gebouwenbeheer. Toewijzing dakwerken Kinderdagverblijf Dennenstraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college wijst de renovatie van dakdeel, E te kinderkribbe Dennenstraat toe aan Adidak Nv.
Artikel 2
Het college wijst de opvolging van de werken van dakdeel E toe aan het studiebureau
Ingenium tegen de tarieven afgesproken in het raamcontract.
Artikel 3
Het college wijst de hoogdringende herstellingswerken van het grote dak toe aan A.S.A.P.
sneldienst, Kapelsesteenweg 270, 2930 Brasschaat.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan dienst Beheer Gebouwen om:
 een bestek op te maken voor het tweejaarlijks onderhoud van alle daken;
 een raamcontract uit te werken om dringende herstellingen in de toekomst sneller te
kunnen laten verlopen;
 AGB SAM en de AGB MAC hierbij te betrekken.
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Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Battelbrug, onderhoud cilinders.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed: Battelbrug N16a 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.
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.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en keurt goed:
 Ingevolge onderhoudswerken gaat de brug 5 dagen volledig afgesloten worden voor al het
verkeer. Er worden omleidingen voorzien voor het gemotoriseerd verkeerd en de fietsers.
Ter hoogte van de brug worden 14 dagen op voorhand aankondigingsborden geplaatst.
 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.
Zij dienen de omleiding te volgen.
 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.
Zij dienen de omleiding te volgen
 Auto’s: dienen omleiding te volgen
 Vrachtvervoer: dienen omleiding te volgen
 Openbaar vervoer: dienen omleiding te volgen
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, Battelbrug N16a te 2800 Mechelen, in de periode van 09-04-2018
tot 13-04-2018, 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
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Walemstraat - afbraak kraan - afsluiten Koning Albertstraat met voorziene
omleidingen.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed:
Afbreken van een torenkraan op een bouwwerf door middel van een mobiele kraan. De
volledige breedte van de openbare weg: 2800 Mechelen Koning Albertstraat 124, wordt
ingenomen.
Artikel 2
Het college legt aan de uitvoerder van de werken volgende maatregelen op:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
Met uitzondering wordt er toegestaan om gedurende de nacht te werken: tussen 19.00 uur en
06.00 uur
Werftransporten:
De regels van het uitzonderlijk vervoer dienen te worden gerespecteerd.
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 keurt goed:
Ter hoogte van de Koning Albertstraat nummer 124 te 2800 Mechelen wordt de volledige
breedte van de rijbaan ingenomen voor het opstellen van een mobiele kraan.
In de diepte wordt er een omleiding voorzien voor het gemotoriseerd verkeer via de E19
tussen Rumst en Antwerpen.
Fietser en voetgangers behouden wel doorgang.
Principe omleiding:
 Zuidelijk: afblokking ter hoogte kruispunt N1 en R6
Na elke kruispunt, richting werf, wordt een nadar geplaatst met doorrijverbod
 Noordelijk: afblokking ter hoogte kruispunt N1 en Bussestraat (N1C)
Na elke kruispunt, richting werf, wordt een nadar geplaatst met doorrijverbod
 Ter hoogte van de werf worden E3 borden geplaatst.
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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.
Auto’s: omleiding volgen.
Vrachtvervoer: omleiding volgen. Vlaamse overheid, Agentschap Wegen en Verkeer,
Afdeling Expertise Verkeer en Telematica, Team Zwaar Vervoer, Koning Albert II-laan 20
bus 4
1000 BRUSSEL
Openbaar vervoer: omleiding volgen.

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, afbreken van een torenkraan op een bouwwerf door middel van
een mobiele kraan te 2800 Mechelen Koning Albertstraat 124 in de periode van 09-04-2018
19.00 uur tot 10-04-2018 06.00 uur, 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 Koning Albertstraat 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:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Zemstseweg en omleiding, mits informeren basisschool De Esdoorn.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed: 2811 Hombeek Zemstseweg ter hoogte van de
nummer 28 tot 42.
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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
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.
De ingestelde omleiding dient ook door het werfverkeer te worden gevolgd.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en keurt goed:
 Er dienen twee kruispunten te worden aangelegd ter ontsluiting van een nieuwe wijk.
Gezien de beperking van de beschikbare ruimte op de rijbaan wordt er een enkele richting
ingesteld met een omleiding. De fietsers en voetgangers worden doorgang verleend via een
afgescheiden corridor op de rijbaan.
Gezien de Hoogstraat in Zemst afgesloten is tot oktober 2018 wordt het verkeer toegelaten
in de richting van Zemst. De andere richting dient een omleiding te volgen. (uitgezonderd
fietsers en voetgangers)
Voorziene omleiding: Zemstseweg – Kattestraat – Houtestraat - Bankstraat
 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.
 Auto’s: omleiding volgend
 Vrachtvervoer: omleiding volgen
 Openbaar vervoer: op deze as zit geen openbaar vervoer
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, 2811 Hombeek Zemstseweg ter hoogte van de nummer 28 tot 42
in de periode van 21-03-2018 tot en met 27-04-2018, toe te staan op voorwaarde dat de
bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt wordt aan dienst infrastructuur.
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de bewoners van de betrokken 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.
basisschool De Esdoorn hierover informeert in samenspraak met de communicatiecel
wegenwerken, met het oog op de communicatie aan de ouders.

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 en in
samenspraak met de aannemer
basisschool De Esdoorn informeren,
met het oog op de communicatie aan
de ouders.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken Oscar
Van Kesbeeckstraat - Antwerpsesteenweg - Begijnenweide.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Antwerpsesteenweg, Oscar Van
Kesbeeckstraat en Begijnenweide en die de aanleg nieuwe waterleiding 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:
 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:
 Aan de kant waar er gewerkt wordt, moet het verkeer over de middelste rijstrook rijden.
Hier zijn ook voorsorteerstroken om linksaf te rijden. Indien hier wagens staan te wachten
om linksaf te gaan, zal er file ontstaan.
 Fietsers worden omgeleid via een corridor op de rijbaan.
 Er wordt een kwalitatieve corridor voor de fietsers gerealiseerd.
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.
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Artikel 5
Het college besluit de werf, Antwerpsesteenweg, Oscar Van Kesbeeckstraat en Begijnenweide,
in de periode van 19/03/2018 tot 11/05/2018 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 Antwerpsesteenweg, Oscar Van Kesbeeckstraat en Begijnenweide ten
laatste 5 en ten vroegste 10 kalenderdagen voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht
i.v.m. de werken. Het ontwerp bewonersbrief dient voorgelegd aan de communicatiecel
wegenwerken.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt aan dienst infrastructuur.
Artikel 6
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden;
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - TGPZ. Wegname van boom Sint-Rumoldusstraat t.h.v.
Speelgoedstraatje wegens hinder voor camerabewaking.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de problematiek van de voor de camerabewaking hinderlijke
boom in de Sint-Rumoldusstraat en geeft opdracht aan de uitvoeringsdiensten om:
 de boom te verplaatsen of heraan te planten naar de overkant van de straat (aansluiting
speelplein en huizen);
 lage beplanting te voorzien op de huidige plaats.

Bestuurlijk Beheer. Commissie cultuur. Vaststelling agendapunten
vergadering 29 maart 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de commissie Cultuur,
Toerisme en Kunstonderwijs van donderdag 29 maart 2018 om 19.30 uur in zaal Panorama:
 1. Goedkeuring verslag vergadering 13 maart 2018.
 2. Werking MICE (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions) ‘Meet in Mechelen’
(Toelichting door door Paul Boënne, diensthoofd Toerisme en Kurt Callaert, consulent
Toerisme)
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Overheidsopdrachten. Bedeling Nieuwe Maan edities mei 2018 - april 2019.
Vaststelling wijze van gunning volgens de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen vervat in
het bijzonder bestek 2018-OO-MARCOM-334.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt voor de opdracht “Bedeling Nieuwe Maan edities mei 2018 - april 2019” de
wijze van gunnen vast volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2018-OOMARCOM-334 met als gunningscriteria:
 1: Prijs: 60 punten
 2: Afleverdatum en bedelingstijd: 40 punten
Artikel 2
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:






BD myShopi, De Kleetlaan 12B te 1831 Diegem;
To Be One nv, Jagerslaan 40b te 1950 Kraainem;
Promarket bvba, Paleputstraat 11 te 8820 Torhout;
Bpost, Munt 1 te 1000 Brussel;
Vlaamse post, Turnhoutsebaan 185 te 2970 Schilde.

Artikel 3
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 27 maart 2018 om 10.00 uur.

Staf Financiën. Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw (VDS). Principiële
beslissing tot verlenen van bijkomende borgstelling.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de vraag van vzw VDS tot verkrijging van bijkomende borgstelling
van +- €30.000 vanwege de stad.
Artikel 2
Het college toont zich principieel bereid tot het verlenen van een bijkomende borgstelling aan
vzw VDS. Van zodra de nodige documenten(kredietbrief,…,) worden ontvangen, zal dit ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Overheidsopdrachten. Herinrichten speelruimte G. van de Woestijnestraat
en Kadodderstraat. Bestek 2017-OO-JD-298. Goedkeuring gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht inzake de opdracht “Herinrichten speelruimte Gustave Van de
Woestijnestraat en Kadodderstraat” goedkeuring aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de
dienst Jeugd.
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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 “Herinrichten speelruimte Gustave Van de Woestijnestraat en
Kadodderstraat” aan de economisch meest voordelige (rekening houdend met de beste prijskwaliteitsverhouding) bieders, zijnde:
 Perceel 1 (Herinrichting speelplein Gustave van de Woestijnestraat): Yalp,
Nieuwenkampsmaten 12 te NL-7472 DE Goor.
 Perceel 2 (Herinrichten speelruimte Kadodderstraat): Eibe Benelux B.V., Pastoor
Claessenstraat 1 te 2440 Geel.

Ondernemershuis. Aktename en goedkeuring Nacht van de Inspiratie 29
maart 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college stemt in met de ondersteuning bij de organisatie en samenwerking met Bizidee en
Thomas More voor de ‘Nacht van de Inspiratie’ op donderdag 29 maart 2018.
Artikel 2
Het college vaardigt schepen Katleen Den Roover af voor het welkomstwoord op 29 maart
2018 om 17.15 uur in campus De Ham (Thomas More).

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Festival van Vlaanderen 2018.
Communicatie en gebruik zalen.

Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de organisatie van LUNALIA door Festival van Vlaanderen, 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
Artikel 2
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om toelating te geven voor de
promotiestunt op 3 april 2018, nl. organisatie van een sterrenkijkavond vanop de SintRomboutstoren en op de Grote Markt. De toegang tot de toren zal gratis zijn tijdens deze uren.
Artikel 3
Het college geeft toelating om op volgende locaties van 19/3/2018 tot 7/5/2018 een
bannerzuil/ banner te plaatsen:
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 Koning Albertplein
 Sint-Romboutskerkhof
 Aan de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk
 Aan de oever van de Dijle aan Haverwerf
 Aan de gevel van het Cultuurcentrum
Bij de plaatsing van de bannerzuilen/banners dient artikel 114 van de ABP (ingebruikneming
van voetpaden en bermen) nageleefd te worden. Bij de plaatsing op het K. Albertplein dient
eveneens rekening gehouden te worden met het feit dat deze inrichtingen niet op het fietspad
worden geplaatst en de evacuatiewegen van het station niet versperd worden.
Artikel 4
Het college geeft toelating om de glazen kokers op Grote Markt en Veemarkt te bestickeren:
 Grote Markt van 16/4/2018 tot 7/5/2018
 Veemarkt van 2/4/2018 tot 7/5/2018
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Uitvoeringsdiensten

Interne
Dienstverlening en
protocol

opdracht

opmerking

Helpen bij het ophangen van
de banner aan gevel
Cultuurcentrum
1/5/2018
en
6/5/2018

Ter beschikking stellen van
voorhal stadhuis

27, 28 en
29/4/2018

Ter beschikking stellen van
Keldermanszaal

Toelating voor het
schenken van
gesponsorde dranken

Voorzien van dranken
Gebruik van muziekinstallatie
en schermen
Marketing en
communicatie

Opname in de stedelijke
communicatie

De opmaak van het
communicatieplan
gebeurt in overleg met
Marketing &
Communicatie en is
steeds onder
voorbehoud.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. NEXT 24 maart 2018.

Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Groen Nationaal voor de organisatie van NEXT in congrescentrum Lamot en op de Haverwerf
op zaterdag 24 maart 2018 van 12u tot 03u, 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).
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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 de op- en afbouw dient de organisator rekening te houden met het autoluw karakter
van de Haverwerf (registratie bij Indigo) en dienen bijkomend deze voertuigen voorzien te
worden van een doorgangsbewijs afgeleverd door het team verkeerssignalisatie.

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
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min op 24
maart 2018 van 22u tot 25 maart 2018 03u 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.
Artikel 4
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas (zoals aangeduid op het
inplantingsplan), mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
 De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn.
 Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
 Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen aanwezig te
zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken te voorzien. In de nabijheid moet steeds
iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet
onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 5
Het college geeft een toelating om bewegwijzering op te hangen, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 22 maart 2018 en dient terug verwijderd te worden
tegen uiterlijk 26 maart 2018.
 De wegwijzers mag geenszins:
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- de vorm van publiciteit aannemen;
- groter zijn dan: 0,5 meter x 0,2 meter;
- vastgemaakt worden aan verkeerstekens, -lichten, of verlichtingspalen.
Voor het aanbrengen van tijdelijke wegwijzers langs de gewestwegen moet toelating
worden gevraagd aan de wegbeheerder, zijnde de Vlaamse Overheid - Agentschap
Infrastructuur - Wegen en Verkeer Antwerpen - Rijksweg 26 - 2870 Puurs

Artikel 6
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Uitvoeringsdiensten
Wijkonderhoudsteam

opdracht
Ter beschikking stellen van
elektriciteit

24/3/2018

opmerking
1x 63 ampère

Leveren van 10
vuilnisbakken
Weghalen plantenbakken
haverwerf

Verkeerssignalisatie

van 24
maart
2018 12u
tot 25
maart
2018 03u

Verkeersvrij maken van
Haverwerf

Er wordt een
administratieve kost
van 25euro
aangerekend

Artikel 7
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van NEXT dat doorgaat op 24 maart 2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van NEXT, dat doorgaat op 24 maart 2018, in Mechelen zijn hierna
vermelde bepalingen van toepassing op 24 en 25 maart 2018 behoudens andersluidende.
Artikel 2: Haverwerf
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen van 24 maart 2018 –
12.00 uur tot 25 maart 2017 – 03.00 uur. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de
verkeersborden C3.,
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

IGEMO. Stationsomgeving. Goedkeuring bestek MST070 betreffende
afwerking tangent en fietsinfrastructuur. Verwijzing naar gemeenteraad.

Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake het Stationsproject kennis van de wijzigingen van de aanbestedende
overheid (NMBS) in het aanbestedingsdossier MST.TO.070 met besteknummer
60/02/14/00474 en van de wijziging naar een onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
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Artikel 2
Het college hecht zijn principiële goedkeuring aan de wijzigingen van het aanbestedingsdossier
MST.TO.070 met besteknummer 60/02/14/00474 onder de vorm van een
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de wijze van gunnen volgens de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking van het aanbestedingsdossier MST.TO.070 met besteknummer
60/02/14/00474 ‘Afwerkingsdossier tangent, bijkomende fietsinfrastructuur, aanliggende
wegenis en groenaanleg’ van het stationsproject.

Overheidsopdrachten. Heraanleg Augustijnenstraat. Bestek 2017-OO-OD293. Goedkeuring gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de ontwerper, Sweco
Belgium NV, Stationsstraat 51 te 2800 Mechelen.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
De opdracht “Heraanleg Augustijnenstraat” wordt gegund aan de economisch meest voordelige
regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde Houwelyckx Wegenbouw NV, Wilsonstraat 84
te 2860 Sint-Katelijne-Waver.
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