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

Bestuurlijk Beheer. EthiasCo cvba. Volmachtverlening gewone algemene
jaarvergadering dinsdag 5 juni 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de uitnodiging van EthiasCo cvba voor de gewone algemene
jaarvergadering die plaatsvindt op dinsdag 5 juni 2018 om 10.00 uur in het Square Brussels
Meeting Centre op de Kunstberg te 1000 Brussel.
Artikel 2
Het college neemt akte van de verontschuldiging namens de stad en verleent volmacht aan de
heer Koen Anciaux, volmachtdrager namens het Sociaal Huis, om in te stemmen met de
voorgelegde agendapunten van de gewone algemene jaarvergadering van EthiasCo cvba.

Bestuurlijk Beheer. Cvba Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken.
Mandaatverlening algemene vergadering 6 juni 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de uitnodiging van de cvba Kleine Landeigendom Mechelen en
Omstreken voor de algemene vergadering die zal plaatsvinden op woensdag 6 juni 2018 om
18 uur in Brasserie Huys 10, Dorpsstraat 10 te 2221 Booischot.
Artikel 2
Het college verleent het mandaat aan volmachtdrager Bjorn Cuyt of plaatsvervangend
volmachtdrager Nils Vanstappen om in te stemmen met de voorgelegde agendapunten van de
algemene vergadering van de cvba Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken.

Toezicht Financiën. Kerkfabrieken. Aktename notulen Kerkraad LieveVrouweparochie van 16 april 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkraad van de kerkfabriek LieveVrouweparochie van 16 april 2018.

Milieu en Landbouw. Adviesraad voor land– en tuinbouw. Kennisnemen
verslag vergadering van 26 februari 2018.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de adviesraad land– en
tuinbouw van 26 februari 2018.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de voorgestelde oplossingen van de adviesraad voor land- en
tuinbouwers wanneer de spoorwegoverweg Tisseltbaan zou afgesloten worden.

Bestuurlijk Beheer. Iverlek. Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering
15 juni 2018. Bepalen mandaat volmachtdrager. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring agendapunten van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van
Iverlek op vrijdag 15 juni 2018 om 11.00 uur in Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat
140 te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden);
 Mandaatverlening aan volgende vertegenwoordigers om in te stemmen met de voorgelegde
agendapunten van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iverlek:
- Als volmachtdrager: de heer Koen Anciaux, schepen, p/a Lange Schipstraat 27, 2800
Mechelen.
- Als plaatsvervangend volmachtdrager: de heer Walter Schroons, schepen, p/a Grote
Markt 21, 2800 Mechelen.

Staf Financiën. Iverlek. Verschuiven einddatum van 9 november 2019 naar 1
april 2019 - Verlenging van de tijdsduur van 1 april 2019 tot en met 29
maart 2037 - Statutenwijzigingen. Verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht principiële goedkeuring aan de voorgestelde verschuiving van de einddatum
van Iverlek van 9 november 2019 naar 1 april 2019, de verlenging van de tijdsduur van
Iverlek van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037 en de voorgestelde statutenwijzigingen,
geagendeerd op de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iverlek op 15 juni 2018.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Formulering en ondersteuning van een verzoek tot verschuiving van de huidige statutaire
einddatum van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 9 november 2019 naar 1 april
2019.
 Formulering en goedkeuring van een verzoek tot verlenging van de opdrachthoudende
vereniging Iverlek van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037 en van een verzoek tot
verlenging van de deelneming van de stad in de opdrachthoudende vereniging Iverlek voor
deze duurtijd na onderzoek van onder meer de documenten die bij de oproeping voor de
algemene vergadering tevens jaarvergadering van 15 juni 2018 inzake agendapunt 2 zijn
gevoegd.
 Goedkeuring van de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging
Iverlek.
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Sport. Goedkeuring organisatie Beker Stad Mechelen voetbal voor
provinciale ploegen - juli-augustus 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de organisatie Beker Stad Mechelen voor provinciale ploegen goed in juliaugustus 2018.
Artikel 2
Het college beslist dat Bart Somers, burgemeester, Walter Schroons en Koen Anciaux,
schepenen, aanwezig zullen zijn voor de prijsuitreiking op dinsdag 21 augustus 2018,
omstreeks 20.30-20.45 uur (finale om 19 uur) op het terrein van KFC Walem.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
budgetsleutel
2018/6490112/70/0740/02

bedrag

RN: 2018006715

leverancier

€2000

Betaling deelname
clubs: 8 x €250

Dienst sport

€1250

Betaling
scheidsrechters

Mechelse
Scheidsrechtersvereniging
(KMSV)

RN: 2018001905
2018/6130370/70/0740/02

Omschrijving

Projecten en Planning. Programma en afvaardiging bezoek 'Paysagistes
conseils de l'Etat Français' op woensdag 30 mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met het voorgestelde programma voor woensdag 30 mei 2018 voor
het seminarie-gedeelte van “L’association des paysagistes-conseils de l’Etat français” in
Mechelen.
Artikel 2
Het college vaardigt schepen Bart De Nijn af voor de presentatie over Mechelen en de grote
stadsprojecten op woensdag 30 mei 2018 om 16u30 in Salons Van Dijck.

Vastgoedbeleid. Leest. Restgrond gelegen 6de afd, sectie C, nummer 103/L.
Goedkeuring ontwerpakte en doorverwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
“Goedkeuring ontwerpakte tussen de aanpalers en de Stad Mechelen voor de verkoop van een
perceel grond gelegen Kleine Heide (gekadastreerd 6de afdeling, sectie C, nummer 103L):
- Lot 1B: Van Hove Roel – Verheyen Ines mits de prijs van € 5 140,- Lot 2B: Muyshondt Yve – Fierens Inge mits de prijs van € 2 560,- Lot 3B: Sterckx Joris – Van den Bogaert Tatjana mits de prijs van € 2 790,- Lot 4B: De Thaey – Van Praet mits de prijs van € 2 950,- Lot 5B: Renquin – Vandenbroeck mits de prijs van € 3 060,Publicatie website College van burgemeester en schepenen
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-

Lot 6B: Verdickt – Schruers mits de prijs van € 2 990,Lot 7b: Teugels Isabelle mits de prijs van € 3 640,Lot 8B: Plaskie Bert – Robijns Ilse mits de prijs van € 1 420,-.”

Artikel 2
Het college verzoekt de gemeenteraad volmacht te verlenen aan de heren burgemeester en
stadssecretaris om de authentieke “akte van overdracht van onroerend goed” te ondertekenen
namens de stad Mechelen.

Jeugd. Goedkeuring speelstraat Caputsteenstraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord dat GO basisschool Lyceum, gevestigd in de Caputsteenstraat, een
speelstraat inricht tijdens de mobiliteitsweek:
 Caputsteenstraat: op vrijdag 18 mei 2018 vanaf kruispunt Populierendreef Caputsteenstraat tot aan de kruising van de Sint-Gommarusstraat – Caputsteenstraat van
9 uur tot 15 uur.
Artikel 2
Het college geeft de volgende opdracht:
Dienst

datum

opdracht

opmerking

Verkeerssignalisatie

18 mei 2018
vanaf 09 uur
tot 15 uur

Signalisatie van de omleiding:
Caputstreenstraat->Populierendreef
->Het Eitje->Sint Gommarusstraat >Caputsteenstraat

Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de Jeugddienst om extra aandacht te geven aan de
bereikbaarheid voor de plaatselijke bewoners (impact beperken) en de bereikbaarheid van de
parkings van Telenet. Indien er parkings moeilijk bereikbaar zijn dienen de eigenaars hiervan
verwittigd te worden.

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Green Leaf 2019. Aktename selectie
Mechelen European Green Leaf Award en het geven van opdrachten
voor de jurypresentatie op 21 juni 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de selectie van Mechelen als finalist voor de wedstrijd Green Leaf
2019.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Marketing en
Communicatie

datum
11 juni
2018

opdracht

opmerking

Ondersteuning presentatie / filmpje
European Green Leaf Award
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Artikel 3
Het college vaardigt schepen De Bie af om Mechelen te vertegenwoordigen op de presentatie
en het galabal van de ‘European Green Leaf Award’ op 21 juni 2018 te Nijmegen.

P&P - Mobiliteit. Schoolomgeving Louizastraat. Invoeren schoolstraat.
Praktische uitwerking. Communicatie.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag, de besproken punten en de aangegane
engagementen van de school, weergegeven onder feiten en context en argumentatie, op het
overleg van 25 april 2018 tussen de directie van GO Shil!, de stad en politie.
Artikel 2
Het college beslist de invoering van een schoolstraat in de omgeving van de Go Shil! als
proefproject goed te keuren vanaf maandag 11 juni tot en met vrijdag 29 juni 2018.
Artikel 3
Het college beslist de uren van de schoolstraat als volgt vast te stellen:
 Ma-vrij van 07.45u tot 8.30u
 Ma-di-do-vr van 15u tot 15.45u
 Wo van 11.45u tot 12.30u
Artikel 4
Het college beslist Marina De Bie en Marc Hendrickx, schepenen, af te vaardigen naar het
evaluatiemoment ’s avonds op 2 juli 2018 dat georganiseerd wordt in de school.
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Opdracht

Mobiliteit

Verdere opvolging en coördinatie van de
schoolstraat

Marketing en
communicatie

Bewonersbrieven en flyers uitwerken in
samenwerking met mobiliteit

Verkeerssignalisatie

Voorzien van de benodigde nadars (6
stuks) met C3 en onderborden.

opmerking

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

datum
11/6/2018
29/6/2018

Opdracht

opmerking

Toezicht gedurende de uren van de
schoolstraat in de Louizastraat

P&P - Mobiliteit. Schoolomgeving Groenstraat. Invoeren schoolstraat.
Principebeslissing.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de e-mail, de resultaten van de bespreking en de observatie met
betrekking tot de verkeersveiligheid Groenstraat.
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Artikel 2
Het college beslist het scenario van de ‘schoolstraat’ in de Groenstraat principieel goed te
keuren en de laatste 14 dagen van juni 2018 als proefperiode uit te proberen, met een
evaluatie tegen volgend schooljaar.

P&P - Mobiliteit. Subsidie fietsleveringen. Verslag jury & advies toekenning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag & advies van de jury voor subsidies van
fietsleveringen.
Artikel 2
Het college gaat ermee akkoord om alle 12 aanvragen te subsidiëren.
Artikel 3
Het college beslist om het totale subsidiebedrag van 2018 te verhogen met 8.931,68 € in
budgetwijziging nr. 1/2018 en zo alle gevraagde subsidiebedragen te kunnen uitkeren.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de dienst mobiliteit om alle aanvragers te informeren en de
projecten verder op te volgen.

P&P - Mobiliteit. Parkeren. Maatregelen parkeeroverlast nieuw ziekenhuis.
Opdracht tot organiseren infovergadering.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft opdracht aan de afdeling Marketing & Communicatie en de dienst Mobiliteit
om een infovergadering te organiseren over de parkeerproblematiek aan het nieuw ziekenhuis
om één en ander te duiden, met het oog op een mogelijke bevraging of om de weerslag op het
parkeren in buurt nog af te wachten.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Burendag August Lenaertsstraat 25
mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de August Lenaertsstraat de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op 25
mei 2018 van 16u tot 24u, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 de toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten;
 waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten);
 de geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...);
 de omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator;
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de nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken;
algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005;
conform het goedgekeurde kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 mag de maximale
geluidsnorm niet meer dan 85 dB(A) bedragen;
algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005;
een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden;
er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP);
algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014;
de organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen;
het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden;
de bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.

Artikel 2
Het college geeft toelating tot het plaatsen/ houden 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 (min. 6 kg ABC bluspoeder of
gelijkwaardig) 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;
 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

25/5/2018
van 16u
tot 24u

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van August
Lenaertsstraat van
nr. 6 tot 20

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 August Lenaertsstraat, dat doorgaat op 25 mei 2018 in
Mechelen, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het straatfeest in de August Lenaertsstraat, dat doorgaat op 25
mei 2018, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 25 mei 2018,
behoudens andersluidende.
Artikel 2: AUGUST LENAERTSSTRAAT
-Het parkeren is verboden tussen huisnummer 6 en huisnummer 20, op 25 mei 2018 tussen
16u00 en 24u00, 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
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reglementering aanduiden, van het type Xd, die de herhaling van de reglementering
aanduiden.
-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders tussen huisnummer 6 en huisnummer 20, op
25 mei 2018 tussen 16u00 en 24u00, in beide richtingen. 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. Burendag Wilgenstraat 25 mei
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Wilgenstraat de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op 25 mei 2018
van 17u tot 02u in de Meidoornstraat, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 de toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten;
 waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten);
 de geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...);
 de omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator;
 de nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken;
 algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005;
 conform het goedgekeurde kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 mag de maximale
geluidsnorm niet meer dan 85 dB(A) bedragen;
 algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005;
 een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden;
 er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP);
 algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014;
 de organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen;
 het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden;
 de bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst;
 de organisator dient ervoor te zorgen dat de grotere voertuigen van de brandweer steeds
vlot de bejaardenwoningen (appartementen) in de Meidoornstraat kunnen bereiken.
Artikel 2
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
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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 (min. 6 kg
ABC bluspoeder of gelijkwaardig) aanwezig te zijn. Bijkomend voor friteuses is een
branddeken te voorzien. In de nabijheid moet steeds iemand aanwezig zijn die kan
ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet onbeheerd worden gelaten;
algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.

Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van vuurkorven, 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 (min. 6 kg ABC bluspoeder of
gelijkwaardig) 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;
 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 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

25/5/2018
17u tot
26/5/2018
02u

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van Meidoornstraat

opmerking


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

Artikel 5
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van een straatfeest in de Meidoornstraat, dat doorgaat op 25 mei 2018, vast als
volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van een straatfeest in de Meidoornstraat, dat doorgaat op 25 mei
2018, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 25 mei 2018 en 26 mei
2018, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Meidoornstraat
-Het parkeren is verboden tussen het kruispunt met de Wilgenstraat en de huisnummers 29-32
op 25 mei 2018 vanaf 17u00 tot 02u00 op 26 mei 2018, 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.
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-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders, in beide richtingen, tussen de Wilgenstraat en
de Beukstraat, op 25 mei 2018 vanaf 17u00 tot 02u00 op 26 mei 2018. 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. Burendag Geerdegemvaart 25 mei
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Geerdegemvaart de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op 25 mei
2018 van 15u tot 22u, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 de toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten;
 waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten);
 de geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...);
 de omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator;
 de nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken;
 algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005;
 conform het goedgekeurde kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 mag de maximale
geluidsnorm niet meer dan 85 dB(A) bedragen;
 algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005;
 een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden;
 er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP);
 algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014;
 de organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen;
 het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden;
 de bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst;
 subsidie bewonersinitiatief kan niet toegekend worden, aangezien er reeds een bon voor de
Burendag werd toegekend.
Artikel 2
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Myriam Geens op basis van het
blanco moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden;
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de verkoop is verboden aan minderjarigen;
de verkoop mag niet gebeuren aan personen die kennelijk dronken zijn;
de aanvrager ziet er op toe dat de andere personen die eventueel drank zouden schenken
eveneens in het bezit zijn van een blanco moraliteitsattest.

Artikel 3
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;
 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 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

25/5/2018
van 15u
tot 23u

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van
Geerdegemvaart
tussen Dijkstraat
en Guldendal.

opmerking


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

Artikel 5
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het straatfeest in de Geerdegemvaart, dat doorgaat op 25 mei 2018, vast als
volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het straatfeest in de Geerdegemvaart, dat doorgaat op 25 mei
2018, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 25 mei 2018, behoudens
andersluidende.
Artikel 2: Geerdegemvaart
-Het parkeren is verboden tussen het kruispunt met de Dijkstraat en het kruispunt met
Guldendal op 25 mei 2018, tussen 15u00 en 23u00, 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 de Geerdegemvaart tussen het kruispunt
met de Dijkstraat en het kruispunt met Guldendal in beide richtingen op 25 mei 2018, tussen
15u00 en 23u00. 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.
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mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Opening Heffense Kruidentuin 27
mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
Heffen de toelating wordt verleend om de officiële opening van de Heffense Kruidentuin te
organiseren op zondag 27 mei 2018 van 11u tot 13u op de hoek van de Kazernestraat en SintAmandusstraat, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 de toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten;
 waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten);
 de geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...);
 de omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator;
 de nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken;
 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 worden voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP);
 algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014;
 de organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen;
 het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden;
 de bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

27/5/2018

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van hoek
Kazernestraat –
Sint-Amandusstraat



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

27/5/2018

Het verbodsbord
aan die kant af te
dekken en een
aantal
parkeerborden met
toelating om er te
parkeren te
plaatsen.



Na de activiteit dient het bord
terug zichtbaar gemaakt te
worden.
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Uitvoeringsdiensten

27/5/2018

Openstellen van
dorpsplein Heffen
als
parkeergelegenheid
– verwijderen van 3
paaltjes ter hoogte
van Record Bank

Artikel 3
Het college vaardigt schepenen W. Schroons en K. Den Roover af om aanwezig te zijn op de
opening van de Heffense Kruidentuin op zondag 27 mei 2018 van 11u tot 12u.
Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van de officiële opening van de kruidentuin te Heffen, die doorgaat op 27 mei
2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de officiële opening van de kruidentuin te Heffen, die doorgaat op
27 mei 2018, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 27 mei 2018,
behoudens andersluidende.
Artikel 2: Heffen-Dorp
-Het parkeren is verboden op de parking naast feestzaal ‘Gretry’ tussen het huisnummer 6 bis
en het kruispunt met de Sint-Amandusstraat op 27 mei 2018 tussen 11u00 en 13u00.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 parkeren wordt toegelaten op het verkeersvrije deel van Heffen-Dorp, tussen
huisnummer 20 en het kruispunt met de Sint-Amandusstraat. Daartoe dient het verkeersbord
C3 met onderbord ‘uitgezonderd vergunninghouders en hulpdiensten’ afgedekt te worden op
27 mei 2018 tussen 11u en 13u en dienen parkeerboden E9b aangebracht te worden.
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.

Erfgoedontwikkeling. Aankoop kunstwerken - Jean-Paul Laenen en Frans
Walraevens.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om de aangeboden kunstwerken van Jean-Paul Laenen en Frans Walraevens
aan te kopen en het budget van € 6.750 op te nemen in budgetwijziging nr. 1/2018.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Unizo Zomerfeest 26 juni 2018.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Unizo Provincie Antwerpen voor de organisatie van Unizo Zomerfeest aan het keerdok op 26
juni 2018 van 18u tot 23u, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 de toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten;
 waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten);
 de geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...);
 de omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
Deze brief wordt aangeleverd door het evenementenloket en dient door de organisator
bedeeld te worden voor 11 juni 2018;
 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 op 28 mei 2018;
 de organisator dient de toelating van NV Waterwegen en Zeekanaal over te maken aan het
evenementenloket;
 de organisator dient in samenspraak met het evenementenloket en de dienst mobiliteit een
oplossing te zoeken ivm parkeermogelijkheid voor de genodigden;
 de organisator staat zelf in voor de bewaking van het terrein en dient hiervoor een erkende
bewakingsfirma in te schakelen;
 het grondplan dient aangepast te worden aan het advies van brandweer, nl.:
o foodtrucks mogen niet tegen de gevel van de omringende gebouwen geplaatst
worden;
o de toegang tot de site mag niet verhinderd worden door vaste obstakels – er dient
een dorogang van 4m op 4m voorzien te worden;
o er dienen meer uitgangen voorzien te worden zodat er een max. van 1250
bezoekers kan toegelaten worden;
o het herwerkte plan dient ten laatste op 28 mei 2018 aan het evenementenloket
bezorgd te worden voor bespreking met brandweer en politie.
Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op
dinsdag 26 juni 2018 van 18u tot 23u, met een afbouw tot 23u30 conform goedgekeurd kader
college dd. 24.02.2017, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers;
 bij een verleende verhoging, dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator;
 in geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie;
 het gratis ter beschikking stellen van oordopjes;
 meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op elektriciteit, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie;
 de aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…);
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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 een toelating om bewegwijzering op te hangen langs gemeentewegen (R12 is
gewestweg), mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 deze mag geplaatst worden vanaf 25 juni 2018 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 27 juni 2018;
 de wegwijzers mogen 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 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Uitvoeringsdiensten

25/6/2018

Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen:
- 75m nadar

Huurprijs: 202 euro

Verkeerssignalisatie

25/6/2018
9u tot
27/6/2018
18u

Parkeer- en verkeersvrij
maken van Keerdok

Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

25/6/2018
9u tot
27/6/2018
18u

Parkeervrij maken van de
eerste 3 parkeerplaatsen aan
AS Adventure en Joker
Reizen.

Artikel 6
Het college beslist om niet in te gaan op de voorgestelde sponsordeals.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Zomerplek T'ile Malines 28 juni
t.e.m. 17 augustus 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Clyde en de Bonnies s-bvba voor de organisatie van Zomerplek op T'ile Malines (Keerdoktip)
van 28/6/2018 t.e.m. 17/8/2018, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
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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...);
gelieve met volgende artikels uit de Algemene Bestuurlijke Politieverordening na te leven:
- Artikel 148. Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het
strafwetboek (art. 561,1° SWB) of met een administratieve geldboete van maximum
350 euro zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust
van de inwoners kan worden verstoord en dit tussen 22 u en 06 u.
- Artikel 149. Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan
noodzakelijk door geluid gehinderd worden. Elk gerucht of rumoer bij dag is verboden,
wanneer het zonder noodzaak wordt veroorzaakt, wanneer het te wijten is aan een
gebrek aan voorzorg en wanneer het van aard is de rust van de inwoners te verstoren
en de veroorzaker hierop attent werd gemaakt;
Op basis van deze artikels, kan politie overgaan tot het stilleggen van de activiteiten.
de omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator. De
bewonersbrief zal aangeleverd worden door het evenementenloket en dient door de
organisator uiterlijk op 15/6/2018 bedeeld te worden in de opgegeven straten;
de nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken;
max. geluidsnorm is 85 dB(A);
te respecteren einduren zijn:
- donderdag tot 23u;
- vrijdag tot 24u;
- zaterdag tot 24u;
- zondag tot 23u;
- de filmvoorstelling op zondag dient om 23u gedaan te zijn. Deze kan niet pas starten
om 22u.

Artikel 2
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Eva Stuyts op basis van het
blanco moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden
 de verkoop is verboden aan minderjarigen
 de verkoop mag niet gebeuren aan personen die kennelijk dronken zijn
 de aanvrager ziet er op toe dat de andere personen die eventueel drank zouden schenken
eveneens in het bezit zijn van een blanco moraliteitsattest.
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van vuurkorven, 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;
 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 legt volgende veiligheidsmaatregelen op:
 de toegang tot de evenementensite dient –in afwachting van een definitieve oplossing en
uitsluitend voor de evenementen tot op heden aangevraagd bij het evenementenloket- te
verlopen volgens de schets in bijlage;
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de organisator staat in voor het plaatsen van een deugdelijke fysieke afscheiding langsheen
het volledige bezoekerstraject zoals aangegeven op de schets in bijlage; minimale hoogte
2.00m;
de organisator zal instaan voor het toezicht op de stabiliteit en functionaliteit van
desbetreffende afscheiding en zal onverwijld de nodige maatregelen treffen indien de
stabiliteit en/of functionaliteit van de afscheiding in het gedrang komt;
de organisator voorziet in permanente bewaking van de zones met gemengd gebruik
tijdens de periodes van gemengd gebruik;
de organisator zal buiten de periodes van gemengd gebruik de toegang tot de site van
Interbeton fysiek onmogelijk maken en indien nodig bewaken;
de organisator zal ten allen tijde de toegang voor de hulp-/ordediensten tot de
evenementensite garanderen en zal waar nodig de fysieke afscheidingen (tijdelijk)
verwijderen;
de organisator zal het maximaal aantal toegelaten bezoekers op de site (gelijktijdig
aanwezig) bewaken en indien nodig de toegang tot de evenementensite (tijdelijk) afsluiten;
tot nader order wordt het maximum aantal bezoekers (gelijktijdig aanwezig) beperkt tot
300 personen; gezien tot op heden geen garanties bestaan rond het gebruik van de zone
langsheen het sluizencomplex op eigendom van W&Z als evacuatieweg, overschrijft deze
beperking alle voorgaande afspraken mbt het maximaal aantal toegelaten bezoekers;
de organisator zal zijn/haar medewerkers instrueren mbt het vlot sturen van een evacuatie
van bezoekers en zal daarbij voldoende capaciteit voorzien om te vermijden dat bezoekers
-verder dan noodzakelijk voor een vlotte evacuatie- op de site van Interbeton kunnen
doordringen;
de organisator zal in samenspraak met de respectievelijke eigenaars van de zones voorzien
voor bezoekers-/evacuatiestromen een gebruiksovereenkomst afsluiten;
deze maatregelen gelden tot wanneer een definitieve toegangsregeling wordt getroffen
voor de evenementensite T’ile Malines;
aanvullend naar aanleiding van een plaatsbezoek dd 23/03/2018:
- momenteel vinden renovatiewerkzaamheden plaats in en rond de oude
sluiswachterswoning op de site T'ile Malines. De werkzaamheden en bijhorende
werfinrichting hypothekeren sterk de te exploiteren buitenruimte alsook de potentiële
werk-/opstelruimte voor de hulpdiensten;
- het maximum aantal toegelaten bezoekers wordt in dit kader tijdelijk teruggebracht
naar 300 personen (gelijktijdig aanwezig);
- de exploitant dient duidelijke afspraken te maken met de bouwheer/aannemer van de
renovatiewerken aan de sluiswachterswoning teneinde een deugdelijke fysieke
werfafsluiting te voorzien rond de werfzone. Ten tijde van het plaatsbezoek was deze
werfafsluiting niet aanwezig en vormde de werf een reëel risico voor eventuele
bezoekers van de evenementensite;
- de exploitant zal extra aandacht hebben voor de te voorziene berijdbare doorgang voor
de hulpdiensten (in regel 4m vrije doorgang tot aan de zaal.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Eindejaarsbal Ursulinen 22 juni
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de organisatie van het eindejaarsbal van Ursulinen Mechelen in
Heilig Geestkapen en -huis, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 de omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator. De
bewonersbrief zal aangeleverd worden door het evenementenloket en dient uiterlijk op 8
juni 2018 bedeeld te worden door de organisator in de opgegeven straten.
 het max. aantal toegelaten bezoekers van de zaal mag niet worden overschreden.
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Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min op
22/6/2018 vanaf 20u tot 23/6/2018 02u conform goedgekeurd kader college dd. 24.02.2017,
mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers;
 bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator;
 in geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie;
 het gratis ter beschikking stellen van oordopjes;
 meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Hap Foodtruckfestival 1 t.e.m. 3
juni 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Hap Events bvba voor de organisatie van Hap Foodtruckfestival op Transit M van 1 t.e.m. 3
juni 2018, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator. De
bewonersbrief zal opgesteld worden door het evenementenloket en dient door de
organisatoe bedeeld te worden in de opgegeven straten, ten laatste tegen 18/5/2018.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
 Gezien het evenement onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoeker), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden, ten laatste op 1 mei 2018.
 Te respecteren openingsuren:
- Vrijdag 1/6/2018 van 16u tot 23u
- Zaterdag 2/6/2018 van 12u tot 23u
- Zondag 3/6/2018 van 12u tot 22u
 Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
 De organisator dient samen met Evenementenloket, dienst Jeugd, politie en brandweer het
plan bij te sturen en definitief aan te leveren tegen 18 mei 2018.
Artikel 2
Het college staat geen verhoging op de geluidsnorm toe. De maximum geluidsnorm is 85
dB(A). De muziek dient als achtergrondmuziek.
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas en elektriciteit, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
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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 (min. 6 kg
ABC bluspoeder of gelijkwaardig) 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 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 (min. 6 kg ABC bluspoeder of
gelijkwaardig) 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;
 algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Uitvoeringsdiensten

1/6/2018
tot
3/6/2018

Ter beschikking stellen van
elektriciteit en water

Wijkonderhoudsteam

1/6/2018
tot
3/6/2018

Leveren en ophalen van 15
vuilnisbakken

opmerking

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. 20-jarig bestaan Den Achtsten Dag
24 juni 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Café Den Achtsten Dag voor de organisatie van een barbecue voor hun 20 jarig bestaan in de
Abeelstraat op zondag 24 juni 2018 van 16u tot 23u, mits aan volgende voorwaarden wordt
voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
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mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator. De
bewonersbrief zal aangeleverd worden door het evenementenloket en dient door de
organisator in de opgegeven straten bedeeld te worden ten laatste tegen 8 juni 2018.
De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein is van toepassing.

Artikel 2
Het college staat geen verhoging op de geluidsnorm toe te staan. De maximum geluidsnorm is
85 dB(A) en het einduur is 23u.
Artikel 3
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Frank Van Gorp op basis van
het blanco moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden;
 de verkoop is verboden aan minderjarigen;
 de verkoop mag niet gebeuren aan personen die kennelijk dronken zijn;
 de aanvrager ziet er op toe dat de andere personen die eventueel drank zouden schenken
eveneens in het bezit zijn van een blanco moraliteitsattest.
Artikel 4
Het college geeft toelating tot het plaatsen van 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 (min. 6 kg ABC bluspoeder of
gelijkwaardig) 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.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Verkeerssignalisatie

24/6/2018
van 16u
tot 24u

opdracht
Parkeer- en verkeersvrij
maken van de Abeelstraat

opmerking
Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Costa Malina 26 mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Costa Malina voor de organisatie van Costa Malina op het dorpsplein in Heffen op 26 mei 2018
van 17u tot 23u, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator. De
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bewonersbrief zal aangeleverd worden door het evenementenloket en dient door de
organisator bedeeld te worden in de opgegeven straten en dit voor 11 mei 2018.
De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
Het huishoudelijk reglement voor inname openbaar domein is van toepassing.
Op 25/5 zal de Renovatiemobiel reeds geplaatst worden op het dorpsplein.

Artikel 2
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Laura Cornette op basis van het
blanco moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden;
 de verkoop is verboden aan minderjarigen;
 de verkoop mag niet gebeuren aan personen die kennelijk dronken zijn;
 de aanvrager ziet er op toe dat de andere personen die eventueel drank zouden schenken
eveneens in het bezit zijn van een blanco moraliteitsattest.
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas en elektriciteit, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
 De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn.
 Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
 Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen (min; 6 kg
ABC bluspoeder of gelijkwaardig) 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
Uitvoeringsdiensten

Wijkonderhoudsteam

datum

opdracht

26/5/2018

Ter beschikking stellen van
elektriciteit

26/5/2018

Verwijderen van 3 paaltjes
ter hoogte van Record bank

26/5/2018

Ter beschikking stellen van 5
vuilnisbakken

opmerking

Zodat leveranciers het
plein kunnen oprijden.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Aper'eau 8 juni 2018. Verwijzing
politieverordening naar gemeenteraad.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Rawberry Group voor de organisatie van Aper’eau op de Grote Markt op vrijdag 8 juni 2018
van 17u tot 23u30, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator. De
bewonersbrief zal opgesteld worden door het evenementenloket en dient door de
organisator ten laatste op 25/5/2018 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
 Gezien het evenement onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoeker), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden, ten laatste op 7/5/2018 – het dossier werd reeds
doorgestuurd naar Noodplanambtenaar.
 De openbare toiletten van het stadhuis zijn op weekdagen geopend tot 18u. Na 18u wordt
geen toezicht voorzien en deze toiletten gesloten. De organisator dient zelf toiletten te
voorzien voor dit evenement zoals voorzien in het reglement voor het gebruik van het
openbaar domein tijdens evenementen, vastgelegd door de gemeenteraad van 28 juni
2016. Er dienen meer toiletten te voorzien worden dan de editie 2017 en duidelijk te
communiceren.
 De activiteit beperkt blijft tot het verkeersvrije gedeelte van de Grote Markt.
 De brandwegen naast de terrassen gevrijwaard blijven.
 Bij de op-/afbouw dient rekening gehouden te worden met het autoluw karakter van de
Grote Markt (registratie Indigo) en dienen de voertuigen die komen laden/lossen voorzien
te worden van een doorgangsbewijs dat afgeleverd wordt door het team
verkeerssignalisatie van de stad Mechelen.
 De organisator dient zelf in te staan voor de bewaking van het terrein en dient hiervoor te
werken met een erkende bewakingsfirma. Er dienen 6 bewakingsagenten gradueel ingezet
te worden.
 Aangezien dit evenement meer dan 500 bezoekers verwacht, dient er een mobiliteitsplan
opgesteld te worden. Dit dient voor 7/5/2018 aangeleverd te worden.
 De organisatie dient de opbouw/afbraak zoveel mogelijk te organiseren buiten de autoluwe
uren; en voor de nodige doorgangsbewijzen/aanvragen autoluwe zone te zorgen.
 De organisatie promoot zoveel mogelijk in de communicatie op de alternatieve
bereikbaarheid.
 Geen gebruik van glazen en glazen flessen toegestaan.
Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 500,00 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. 90 dB(A), Laeq 15 min op 8
juni 2018 van 17u tot 23u30 conform goedgekeurd kader college dd. 24.02.2017, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
 geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers;
 bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator;
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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 kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Roeland Tordoir op basis van
het blanco moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden;
 de verkoop is verboden aan minderjarigen;
 de verkoop mag niet gebeuren aan personen die kennelijk dronken zijn;
 de aanvrager ziet er op toe dat de andere personen die eventueel drank zouden schenken
eveneens in het bezit zijn van een blanco moraliteitsattest.
Artikel 5
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op elektriciteit (zoals aangeduid op
het inplantingsplan), mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 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 6
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

Wijkonderhoudsteam

datum

opdracht

8/6/2018

Ter beschikking stellen van
elektriciteit

8/6/2018
voor 06u

Verwijderen van aantal
paaltjes kant post en
stadhuis

8/6/2018

Ter beschikking stellen van
15 vuilnisbakken

9/6/2018

Grote Markt opkuisen voor
start zaterdagse markt

opmerking

Zodat leveranciers
Grote Markt kunnen
oprijden.

Artikel 7
Het college neemt akte van de beslissing van de burgemeester om voor de organisatie van
Aper’eau op 8 juni 2018 de Grote Markt (tussen de verwijderbare paaltjes) te onttrekken aan
openbaar domein, zodat een erkende bewakingsfirma kan ingeschakeld worden.
Artikel 8
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
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Vaststelling politieverordening inzake openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van
“Aper’eau” op 8 juni 2018 en de onttrekking van de Grote Markt (tussen de verwijderbare
paaltjes) aan het openbaar domein.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Student Lift Off 19 september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een principiële toelating te
geven aan Thomas More voor de organisatie van Student Lift Off op Transit M op woensdag 19
september 2018.

Uitvoeringsdiensten. Goedkeuring vuilnisbakkenplan.
Besluit:
Artikel 1

Het college gaat akkoord met het bijplaatsen van vuilnisbakken op de voorgestelde locaties.
Artikel 2
Het college gaat akkoord met het verwijderen van vuilnisbakken op de voorgestelde locaties en
de probleemlocaties aan te pakken volgens het voorstelde scenario van Mooimakers, op
voorwaarde dat de netheid van het openbaar domein op de voorgestelde locaties ten allen
tijde gegarandeerd blijft.
Artikel 3
Het college gaat akkoord om in de deelgemeenten systematisch over te schakelen op het
bestaande model Capitole maar met grotere capaciteit (70 L).
Artikel 4
Het college gaat akkoord om in het centrum een nieuw type vuilnisbak (met groter volume) te
selecteren dat voldoet aan de bestaande beeldkwaliteits- en duurzaamheidseisen en de
verwachtingen van het wijkonderhoudsteam.
Artikel 5
Het college geeft opdracht aan de afdeling Marketing & Communicatie om de voorgestelde
communicatie van Mooimakers verder te verfijnen en de inwoners te informeren over
bovenstaande beslissingen.

Belastingen en Inningen. Aanpassing retributiereglement dorpshuis
Hombeek. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanpassing van het retributiereglement “cultuurhuis Leliëndaal” onder de nieuwe benaming
“Dorpshuis Hombeek”, met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31
december 2019.
Artikel 2
Het college stelt, in toepassing van artikel 43 § 2 – 15° van het gemeentedecreet, de tarieven
vast van het retributiereglement “Dorpshuis Hombeek”, onder voorbehoud van de goedkeuring
van het retributiereglement door de gemeenteraad van 29 mei 2018. Deze tarieven worden
toegepast na de goedkeuring van het reglement door de gemeenteraad:
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De retributie wordt per dag als volgt vastgesteld:
A

B

C

Kleine zaal
(max. 20 personen)

Gratis

7,50 euro

22,50 euro

Middelgrote zaal
(max. 60 personen)

Gratis

30,00 euro

75,00 euro

Grote zaal zonder keuken
(meer dan 120 personen)

Gratis

60,00 euro

150,00 euro

Grote zaal met keuken
(meer dan 120 personen)

Gratis

100,00 euro

190,00 euro

Indien dezelfde zaal in het dorpshuis door éénzelfde gebruiker minimaal 25 maal wordt
vastgelegd voor gebruik binnen 12 maanden, wordt het bedrag van de retributie met 50%
verminderd.
Indien de gebruiker laattijdig, dit wil zeggen minder dan drie weken voor het in gebruik nemen
van de zaal, afziet van het gebruik van de zaal, wordt 50% van de verschuldigde retributie
aangerekend.
Indien het gebruik slechts één dagdeel uitmaakt (er zijn 2 dagdelen, dag en avond,) wordt een
vermindering van 33,30% toegepast.
Indien de aanvrager een zaal reserveert onder groep A en niet gebruikt, dan wordt een
retributie van 50% van het verminderd tarief aangerekend.

Staf Financiën. Jaarrekening stad 2017 en interne kredietaanpassing
4/2017. Verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename interne kredietaanpassing (IKA) nr. 4/2017 van de stad.
 Vaststelling jaarrekening 2017 van de stad.

Mondiaal Beleid. Aktename kandidatuur Mechelen voor de Fairtrade Award.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de kandidatuur van Mechelen voor de “Fair and ethical Trade
Award”.
Artikel 2
Het college mandateert burgemeester Bart Somers om de ‘Mayoral declaration’ te
ondertekenen.

P&P - Mobiliteit. Werkgroep verkeersveiligheid. Aktename verslag 9 januari
2018 en goedkeuren opvolging en acties.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van zowel het verslag als de powerpointpresentatie van de
werkgroep verkeersveiligheid van 9 januari 2018.
Artikel 2
Het college beslist de paaltjes in de Leestsesteenweg op korte termijn te laten staan en op
termijn trajectcontrole in te voeren waarna de paaltjes verwijderd kunnen worden.
Artikel 3
Het college beslist geen wijzingen uit te voeren aan de snelheidsregimes in de
Boerenkrijgstraat en een smiley te hangen in de zone 30.
Artikel 4
Het college beslist twee rijbaankussens met begeleidende paaltjes te voorzien in de
Abeelstraat.
Artikel 5
Het college beslist een rijbaankussen te voorzien in Noordveld.
Artikel 6
Het college bevestigt de beslissing van 30 maart 2018 - punt 79 (artikel 2) inzake de knip
Kruisbaan, tussen toegang site Huyghebaert en de school.
Artikel 7
Het college beslist de parkeervakken in de Polderstraat te maximaliseren en een rijbaankussen
met paaltjes te voorzien.
Artikel 8
Het college beslist voorlopig geen rijbaanversmallingen te installeren in de Oude
Antwerpsebaan.
Artikel 9
Het college beslist belijningsmaatregelen te nemen in de Korenkorfstraat en tegelijk ook een
rijbaankussen met paaltjes te installeren.
Artikel 10
Het college beslist een sensibiliserende brief te versturen naar de bewoners van de wijk
Arsenaal met betrekking tot de snelheidsproblematiek in de Locomotiefstraat.
Artikel 11
Het college beslist de Hanswijkstraat te knippen ter hoogte van de Zeutestraat en de
Zeutestraat open te stellen voor het verkeer.
Artikel 12
Het college beslist naast bloembakken en een rijbaankussen ter hoogte van het park geen
bijkomende maatregelen te nemen in de Oude Liersebaan. Wel zal ook het kruispunt met de
Liersesteenweg verkleind worden door middel van paaltjes en belijning.
Artikel 13
Het college beslist de fietssuggestiestroken in de Ridder Dessainlaan, Kapelseweg,
Schoorstraat, Heike, Driesstraat en Houtestraat te herschilderen met verf.
Artikel 14
Het college beslist een evaluatie van de Mechelse trajectcontroles te laten opmaken door de
politie.
Artikel 15
Het college geeft volgende opdrachten:
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dienst

Opdracht

Mobiliteit

Coördineren en opvolgen dossiers

Verkeerssignalisatie

Opmaken raming voor uitvoering rijbaankussens en
fietssuggestiestroken en uitvoering

Uitvoeringsdiensten
Marketing en
communicatie

opmerking

Versturen bewonersbrief Arsenaal

Artikel 16
Het college neemt kennis van de volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
dienst

Opdracht

Politie

Hangen van een dynamisch smileybord in de
Boerenkrijgstraat en Locomotiefstraat.

Politie

Opmaken van een evaluatie van de Mechelse
trajectcontroles en voorleggen aan het college van
burgemeester en schepenen

Politie

Uitwerken trajectcontrole Leestsesteenweg

opmerking

Facilitaire Ondersteuning. Goedkeuring huishoudelijk reglement Dorspshuis
Hombeek. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het Huishoudelijk reglement van het gerenoveerde dorpshuis van Hombeek
principieel goed.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring huishoudelijk reglement voor het ter beschikking stellen en de verhuur van
vergaderruimten, zalen en gemeenschappelijke ruimten van het vernieuwde Dorpshuis
Hombeek, Leibeekstraat 2, 2811 Hombeek.
Artikel 3
Het bijgevoegde huishoudelijk reglement van het dorpshuis van Hombeek vervangt alle
voorgaande huishoudelijke reglementen en is van toepassing vanaf 3 juni 2018.

Uitvoeringsdiensten. Falen Ivarem glasbollen - PMD - papier en karton.
Beslissing tot aankaarten problematiek op bestuursvergadering
Ivarem.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de problemen i.v.m. niet ophaling door Ivarem van pmd-zakken,
papier- en karton en niet tijdig en frequent genoeg ledigen van glascontainers.
Artikel 2
Het college neemt er akte van dat schepen M. De Bie de problematiek zal aankaarten tijdens
de eerstvolgende bestuursvergadering van Ivarem.
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