STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 10 februari 2017

Onderwijsondersteuning. O.O.M. basis- en secundair onderwijs. Aktename
verslag stuurgroep O.O.M. basis- en secundair onderwijs van 15
december 2016.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van de vergadering van de Stuurgroep O.O.M. basisen secundair onderwijs van 15 december 2016.

Mondiaal Beleid. Kennisnemen overzicht subsidies 'Sensibiliserende Noord
Zuid activiteiten' 2016.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het overzicht van de verschillende subsidies die in de periode
maart-december 2016 verleend werden door de dienst Mondiaal Beleid in kader van het
reglement 'Sensibiliserende Noord - Zuid activiteiten in Mechelen':
Oxfam Wereldwinkel Leest

Filmavond ‘Theeb’ op 10/9/2016

500,00 euro

Filmavond ‘The true cost’ op 23/04/2016

200,00 euro

Mondiale vorming ‘reizigers uit
noodzaak’ op 21/04/2016

500,00 euro

Welcome in Mechelen

Welcome City Walk op 16/04/2016

500,00 euro

Sint-Pietersschool

Projectweek Eerlijk? Wij doen mee! 05
tot 14/10/2016

500,00 euro

Amnesty International
Mechelen
Berthoutinstituut - Klein
Seminarie

Administratie Stedelijke Infrastructuur. Openbaar domein. Plaatsen van
nutsleidingen - goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft toelating aan Telenet, Vaartdijk 59 te 3018 Wijgmaal, voor de uitvoering van
volgende werken:
 Esptweg:
Graafwerken (beperkte montage): 1. Kabel – 1. (Punt-)herstelling (kabelvervanging<2m)
2. Niet-monoliete bestrating - T ICS 17034
 Molenbeekstraat:
Graafwerken (beperkte montage): 1.Kabel – 1. (Punt-)herstelling (kabelvervanging<2m) –
1. Volle grond T – ICS 17031
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Artikel 2
Het college geeft toelating aan Telenet NV Dienst Fiber Engineering PB 16, Liersesteenweg 4 te
2800 Mechelen, voor de uitvoering van volgende werken:
 Egide Walschaertsstraat:
Telecomwerken – T 17032
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Engie Fabricom NV, Centrum Zuid 3020 te 3530 Houthalen,
voor de uitvoering van volgende werken:
 Douaneplein:
Telecomwerken – Orange.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Goedkeuring werken aan
Zandpoortvest voor het openleggen van de Binnendijle.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren aan de parking 1 aan de
Zandpoortvest.
De werken omvatten: openleggen van de parking met heraanleg; herstel van het contact met
het water.
De werken worden uitgevoerd in opdracht van: stadsbestuur Mechelen.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
1- 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 15.00 u
 niet op zondagen, feestdagen en geplande evenementen
2- Routes werfverkeer:
Volgende routes voor het werfverkeer zijn vooropgesteld:
 Aanrijroute: … => R12 => Raghenoplein => Zandpoortvest
 Afvoerroute: Zandpoortvest => Zwartzustersvest => …
Er is met de aannemer afgesproken dat de werf bereikbaar wordt gesteld via de R12 middels
een rechts IN en rechts UIT. De linkse afslagbeweging wordt niet genomen, om
verkeersstremming op de Ring te vermijden.



3- 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.
4- Frequentie van de transporten: niet te bepalen.

5- 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:
 De werfzone, die afgesloten wordt met Herashekken, bevindt zich hoofdzakelijk op de
parking.
 Het bushokje moet wel verdwijnen.
 Er wordt bij aanvang alleen parkeerverbod geplaatst.
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Kort na aanvang van de werken, datum is nog niet bepaald, zal ter hoogte van de
Roestenbergbrug een rijstrook worden ingenomen voor de plaatsing van een kraan. Aan
die zijde moet de koker worden afgesloten opdat de Dijlekom kan leeggetrokken worden.

Artikel 4
Het college neemt er kennis van dat het signalisatieplan door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct is verklaard en keurt dit goed,
mits extra aandacht voor veiligheid van fietsers en voetgangers.
Artikel 5
Het college besluit de werf in de periode van 6 maart 2017 tot 30 september 2018 toe te staan
op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
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

Verzorgen bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende
kanalen.
Bijzondere signalisatie in het kader
van het wegvallen van de parking.

Ruime
communicatie
voeren in
samenspraak met
de Hogeschool.

Bestuurlijk Beheer. Commissie Stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en
openbare werken. Vaststelling agendapunten vergadering 23 februari
2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de commissie
Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken van donderdag 23 februari 2017
om 20.00 uur in zaal Wollebrandt:
 Toelichting communicatieprocedure inzake mobiliteitsdossiers (Toelichting door Tobias
Vyncke, projectcoördinator en Lieve Jaspaert, adviseur – afdelingshoofd marketing en
communicatie).

Strategie en Ontwikkeling. Aktename evaluatie introductiedagen
cultuursensitieve zorg en goedkeuring organisatie studievoormiddag
rond 'gezin, migratie en familiaal geweld'.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de evaluatie van de introductiedagen rond cultuursensitieve zorg.
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Artikel 2
Het college keurt de organisatie van een studievoormiddag op vrijdag 21 april 2017 van 9u tot
12u30 in de lokalen van ROJM vzw, in samenwerking met het Agentschap Integratie en
Inburgering, CAW Boom Mechelen Lier vzw en Ella vzw, goed.
Artikel 3
Het college duidt Marc Hendrickx, schepen, aan als afvaardigde van het college voor het
welkomstwoord om 9.30u. Schepen Koen Anciaux zal eveneens aanwezig zijn (onder
voorbehoud)

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Zennetochten 23 juli 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Wandelclub De Slak voor de organisatie van de Zennetochten op 23 juli 2017 van 7u 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 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
 het maximum aantal toegelaten personen in de zaal mag niet worden overschreden.
 De deelnemers aan deze wandeltocht dienen het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, toepasselijk op de voetgangers, na
te leven.
 Gezien het groot aantal deelnemers dient de organisatie te voorzien in alternatieve parking
(bv. parking voetbalveld, parking chiro, e.d.).
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.
 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 een toelating om bewegwijzering op te hangen langsheen het parcours, mits
aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 21 juli 2017 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 26 juli 2017.
 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.
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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 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Verkeerssignalisatie

datum
23 juli
2017 van
6u30 tot
18u

opdracht

opmerking

Parkeervrij maken van Kouter
langs beide zijden vanaf Leest
Dorp tot aan de Prinsenlaan

Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

Artikel 5
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van de "29ste Zennetochten" dat doorgaat op 23 juli 2017, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van "29ste Zennetochten", dat doorgaat op 23 juli 2017, in Mechelen
zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 23 juli 2017 behoudens andersluidende.
Artikel 2: Kouter, tussen Leest-dorp en De Prinsenlaan
-Het parkeren is verboden op 23 juli 2017 tussen 6.30 en 18.00 uur 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 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 Mechelen.

Vastgoedbeleid. Onttrekking uit het openbaar domein van groenstroken
gelegen aan de Zwaluwstraat te Mechelen (wijk "Oud Oefenplein")
verwijzen naar gemeenteraad voor definitieve beslissing.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Definitieve beslissing tot onttrekking uit het openbaar domein van de groenstroken gelegen
tussen de private woningen van Woonpunt Mechelen (Zwaluwstraat 5, 6, 7, 8 – 13, 14, 15,
16 – 21, 22, 23, 24) en de nieuw vastgestelde rooilijn in de wijk “Oud Oefenplein” te
Mechelen.

Vastgoedbeleid. Kosteloze overdracht door de stad aan Woonpunt Mechelen
van groenstroken gelegen tussen de private woningen van Woonpunt
Mechelen en de nieuw vastgestelde rooilijn in de wijk "Oud
Oefenplein" te Mechelen verwijzen naar gemeenteraad voor
goedkeuring.
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Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring kosteloze overdracht door de stad Mechelen aan cvba Woonpunt Mechelen
van groenstroken gelegen tussen de private woningen van Woonpunt Mechelen
(Zwaluwstraat 5, 6, 7, 8 – 13, 14, 15, 16 – 21, 22, 23, 24) en de nieuw vastgestelde
rooilijn in de wijk “Oud Oefenplein” te Mechelen.
Artikel 2
Het college verzoekt de gemeenteraad volmacht te willen verlenen aan de heren burgemeester
en stadssecretaris om:
 de notariële akte van overdracht te ondertekenen namens de stad Mechelen;
 de hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting inschrijving van ambtswege te
nemen bij de overschrijving van de desbetreffende akte.

Vastgoedbeleid. Fiets-o-strade. Contract van bezetting van NMBS-domein,
dienstig als fietspad. Verwijzing naar gemeenteraad voor goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring overeenkomst "Toelating tot bezetting van het domein van de NMBS op het
grondgebied van Mechelen” voor de fiets-o-strade.

Jeugd. Goedkeuring zomerwerking: zapactiviteiten, mobiele speelteams en
vrijwilligerswerking.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van en geeft goedkeuring aan de vernieuwde werking van Grabbelpas
naar ZAP-activiteiten.
Artikel 2
Het college geeft goedkeuring aan het programma van de ZAP activiteiten voor de
zomervakantie en de werking van de mobiele speelteams (speelstraten en speelterreinen) van
maandag 3 juli tot en met donderdag 24 augustus 2017.
Artikel 3
Het college geeft toelating om de ZAP-activiteiten tijdens de zomer 2017 van 03/07/2017
t.e.m. 24/08/2017 te laten doorgaan in het Koninklijk Atheneum Pitzemburg, Bruul 129 te
2800 Mechelen.
Artikel 4
Het college geeft toelating om het planningsweekend voor de animatoren te laten doorgaan op
24-25 juni 2017 of 1-2 juli 2017 op een alternatieve locatie.
Artikel 5
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Raming
Uitgavebudget LEVERANCIER
OMSCHRIJVING
BEDRAG
BBC
2017141056 2017/6130290/ Divers
Voorschot aankopen
€4.000 Via voorschot
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70/0750/02

2017141055
2017141057
2017141057
2017141057
2017141057
2017141057
2017141057
2017141057
2017141057
2017141057
2017141054
2017141054
2017141054
2017141054
2017141054
2017141054
2017141054
2017141054
2017141054

2017/6130060/
70/0750/02
2017/6130014/
70/0750/02
2017/6130014/
70/0750/02
2017/6130014/
70/0750/02
2017/6130014/
70/0750/02
2017/6130014/
70/0750/02
2017/6130014/
70/0750/02
2017/6130014/
70/0750/02
2017/6130014/
70/0750/02
2017/6130014/
70/0750/02
2017/6130370/
70/0750/02
2017/6130370/
70/0750/02
2017/6130370/
70/0750/02
2017/6130370/
70/0750/02
2017/6130370/
70/0750/02
2017/6130370/
70/0750/02
2017/6130370/
70/0750/02
2017/6130371/
70/0750/02
2017/6130370/
70/0750/02
2017/6130370/
70/0750/02
2017/6130370/
70/0750/02

Divers
Stedelijke
infrastructuur
Utopolis

materiaal ZAPactiviteiten en de
mobiele speelteams,
speelkoffers én
afsluitende activiteit in
juli en augustus
Voorschot representatie €1.500 via voorschot
animatorenactiviteit
Lokalen Poetsen
€3.000 via factuur
inkom

€1.800 via factuur

Plopsaland

inkom

€800 via voorschot

Bellewaerde

inkom

€900 via voorschot

Chocoladetempel

inkom

€1.000 via voorschot

't Grom

inkom

€600 via factuur

Deurne Luchthaven inkom

€1.600 via factuur

Technopolis

inkom

€750 via factuur

Bobbejaanland

inkom

€1.100 via voorschot

Kidscam

2x workshop

€700via factuur

Hikke Takke Toe

2x workshop

€600 via factuur

Circolito

2x workshop

€600 via factuur

Woord Omhoog

10x workshop

€3000 via factuur

Creafant

3x workshop

€600 via factuur

Kindercoach

3x workshop

€600 via factuur

Inespiratie

8x workshop

€1.500 via factuur

Skateboard
initiaties
I can be

2x workshop

€700 via factuur

10x workshop

€2.600 via factuur

Themaweek: 4x
€1.000
workshopgever
Diverse leveranciers Workshops in kader van €2.000
2017141054
voor themakampen twee themakampen
Diverse leveranciers Workshops in kader van €1.500
2017/6130370/
2017141054
voor planningsplanningsweekend
70/0750/02
weekend
2017141054 2017/6130371/ Land plezant
Inclusieve week
€2.000
70/0750/02
2017141054 2017/6130371/ Ideekids
2x kleuterkampen
€4.000
70/0750/02
2017141054 2017/6130371/ Koning Kevin
Cursus animator &
€2.100
70/0750/02
hoofdanimator
2017141060 2017/6130140/ ‘t Atelier
Huur fietsen mobiel
€1.200
2017141054
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via factuur
via factuur
via factuur

via factuur
via factuur
via factuur
via factuur
7

70/0750/02

speelteam
+jobstudenten
onderhoud
2017141060 2017/6130140/ Diverse leveranciers busvervoer voor 4
€1.200 via factuur
70/0750/02
voor uitstappen
uitstappen
2017141060 2017/6130140/ Openbaar vervoer
uitstappen
€750 via voorschot
70/0750/02
(NMBS/De Lijn)
2017/6130370/ An-Sofie Maes
2x workshop
€300 via formulier
2017141027
70/0750/02
vrijwilligersvergoeding
2017/6130370/ Radio Wolf
1x workshop
€150 via formulier
2017141027
70/0750/02
vrijwilligersvergoeding
Vrijwilligers
vrijwilligersvergoedingen €20.550 via formulier
2017/6130370/
2017141027
zapactiviteiten en
vrijwilligersvergoeding
70/0750/02
mobiele speelteams
2017/6130290/ Op basis van drie
Aankopen nieuwe truien €1.000 via factuur
2017141058
70/0750/02
offertes
en T-shirts
Materiaal Magazijn Aankopen materiaal
€2.500 via factuur
zapactiviteiten, mobiele
2017/6130290/
2017141058
speelteams en
70/0750/02
speelkoffers
speelstraten
Huur Pitzemburg
Zomervakantie +
€2.100 via factuur
2017/6100000/
2017141059
evenementen Mechelen
70/0750/02
Kinderstad
2017/6100000/ Alternatieve locatie Planningsweekend
€1.000 via factuur
2017141059
70/0750/02
2017/6100000/ Huur Moonbeat
Themakamp Theater
€1.000 via factuur
2017141059
70/0750/02
Huur overnachting Hostel Zandpoortvest
€300 via factuur
2017/6100000/
2017141059
lesgevers cursus
70/0750/02
Koning Kevin
Artikel 6
Het college neemt akte van besluit van de stadssecretaris, na gunstig advies van de financieel
beheerder, om dienst Jeugd een voorschot toe te kennen van € 9.900 voor de ZAP en de
mobiele speelteams en klaar te leggen op onderstaande data. De voorschotten dienen
behandeld te worden volgens de voorschriften van Dienstnota nr 003/2011.
Artikel 7
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:

DIENST OPDRACHT

DATUM UITVOERING OPMERKINGEN

Financiën Voorschot zomer 2017
Planningsweekend + W1
Financiën Voorschot zomer 2017
Week 2
Financiën Voorschot zomer 2017
Week 3
Financiën Voorschot zomer 2017
Week 4
Financiën Voorschot zomer 2017
Week 5
Financiën Voorschot zomer 2017
Week 6
Financiën Voorschot zomer 2017
Week 7
Financiën Voorschot zomer 2017
Week 8

19/06/2017

€2.000

07/07/2017

€1.000

14/07/2017

€1.400

20/07/2017

€800

28/07/2017

€1.600

04/08/2017

€1.000

11/08/2017

€500

18/08/2017

€1.000
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Artikel 8
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST

OPDRACHT

DATUM
UITVOERING

OPMERKINGEN

Dienst Marketing &
Communicatie

VakantieZAPper
bekendmaken via UiTkanalen.

Onderling
overeen te
komen

- vakantieZAPper gedrukt
en verspreiden
- brieven opsturen –
vernieuwde lay-out
voorleggen

Interne Dienst
Preventie en
Bescherming op het
Werk
Uitvoeringsdiensten

Opvragen van offerte en
maken van planning voor
de poetsploeg in
Pitzemburg.
Levering nadarhekken
fietsenstalling parkpop juli
en augustus.
In samenspraak met
gemeenschapswachten en
uitvoeringsdiensten
nadarhekken plaatsen en
verplaatsen speelplaats
Pitzemburg
Betaling
vrijwilligersvergoedingen +
artistieke vergoedingen +
jobstudenten

Onderling
overeen te
komen

Preventie en
veiligheid

Personeel

Financiën

Dienst Sport

UiT-balie

Dienst
verzekeringen

Klaarleggen van de
voorschotten + betaling
facturen
Samenwerking
inschrijvingsdag
vakantieZAPper
Afspraken voor- en
naopvang
Samenwerking
inschrijvingsdag
vakantieZAPper
Betaling verzekering
burgerlijke
aansprakelijkheid en brand

Datum onderling
overeen te
komen
Onderling
Jeugd zet de nadarhekken
overeen te
vrijdagochtend uit de weg
komen (elke
en ze worden
donderdag in juli donderdagavond terug
en augustus
geplaatst door preventie en
2017)
veiligheid.
Eerste betaling Jeugd geeft tijdig de uren
in augustus
van de jobstudenten en de
2017
vrijwilligersvergoedingen
(vrijwilligers
door.
juli). Tweede
betaling in
september 2017
(vrijwilligers
augustus)
Zie opgegeven
data
11 maart 2017

Is reeds overeengekomen

11 maart 2017

Is reeds overeengekomen

Onderling
overeen te
komen

Door te geven door de
dienst Jeugd.

Overheidsopdrachten. Herinrichten speelruimte Tivoli. Vaststelling wijze van
gunning volgens de procedure onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen vervat in het
bijzonder bestek 2017-OO-JD-150.
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Besluit:
Artikel 1
Het college stelt voor de opdracht “Herinrichten speelruimte Tivoli” de wijze van gunnen vast
volgens de de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, aan de voorwaarden en
bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2017-OO-JD-150.
Artikel 2
Het college geeft goedkeuring voor de gunningscriteria opgenomen in het bijzonder bestek
2017-OO-JD-150:
 1: prijs: 50 punten
 2: kindvriendelijke uitstraling en afstemming op de doelgroep: 15 punten
 3: speelwaarde: 10 punten
 4: afstemming op de ruimte: 15 punten
 5: Milieu-en duurzaamheidsmaatregelen: 10 punten

Sociale Tewerkstelling. De Ploeg. Verwijzing naar de gemeenteraad van het
voorstel tot samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en De Ploeg
vzw voor de periode 2017-2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en De Ploeg vzw voor de periode
1 januari 2017 – 31 december 2019.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
artikel

bedrag

omschrijving

leverancier

2017/6490111/30/0904/01

21.000 €

Jaarlijkse toelage

De Ploeg vzw

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Paasklokken werpen Hombeek 16
april 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan Gezinsbond,
afdeling Hombeek toelating wordt verleend om het paasklokkenwerpen te organiseren op het
Sint-Maartenplein op 16 april 2017, van 11u tot 14u, 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.
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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;
Vanaf 1 januari 2013 zijn de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten van
toepassing;
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;
Om te flyeren dient een vergunning aangevraagd te worden bij de dienst economie via
http://webformulieren.mechelen.be/voeren-van-publiciteitsacties-en-propagandaaanvragen;
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 kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Ivo Cammaer 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 volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

16/4/2017
van 9u tot
15u

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van SintMaartenplein in
Hombeek

opmerking


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

Bibliotheek. E-boeken. Goedkeuren deelname aan project voor Engelstalige
e-boeken in openbare bibliotheken.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van VZW Portaal (Roeselare) om de opdracht
““Engelstalige e-boeken voor openbare bibliotheken in Vlaanderen en Brussel” te gunnen aan
Aturis Belgium BVBA, Antwerpsesteenweg 142/71, 2630 Aartselaar.
Artikel 2
Het college keurt de deelname van de dienst Bibliotheken aan de realisatie van het project
“Engelstalige e-boeken voor openbare bibliotheken in Vlaanderen en Brussel” goed.
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Cultuurcentrum. Voorstelling De Waarheidscommissie op 7, 8 en 9 maart
2017 in de raadzaal.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft de toestemming om:
 De raadzaal en sectiezaal van vrijdag 3 maart tot en met vrijdag 10 maart 2017 ter
beschikking te stellen voor de voorstelling De Waarheidscommissie.
 de Keldermanszaal van maandag 6 maart tot en met vrijdag 10 maart 2017 ter beschikking
te stellen.
 De geluidsinstallatie van de raadszaal te gebruiken voor de voorstelling.
 De stroompunten van het stadhuis te gebruiken.
Artikel 2
Het college geeft opdracht om:
 Het openen van de hoofdingang van het stadhuis, de trouwzaal en inkomhal voor, tijdens
en na de voorstellingen.
 Het openen van de toiletten van de Keldermanszaal voor publiek voor, tijdens en na de
voorstellingen.
 Te communiceren dat tussen vrijdag 3 maart en vrijdag 10 maart 2017 geen
groepsbezoeken mogelijk zijn in de raadzaal en sectiezaal.
 De kolommenzaal tijdens de voorstellingen op 7, 8 en 9 maart 2017 niet te gebruiken.
Artikel 3
Het college geeft opdracht om rekening te houden met de opmerkingen van Bestuurlijk
Beheer, zijnde.
 De trouwzaal mag enkel als doorgang gebruikt worden. Er mag niet plaatsgenomen worden
in de banken van de trouwzaal.
 Er dient permanent bewaking voorzien te worden aan de inkomhal van het stadhuis.
 De voorhal van het stadhuis mag overdag niet gebuikt worden omwille van de
huwelijksplechtigheden. Er mag overdag geen materiaal gestapeld worden in de voorhal.
Indien er permanent attributen (bijvoorbeeld belichting) worden geïnstalleerd in de
voorhal, dient vooraf contact genomen te worden met de huisbewaarder van het stadhuis
i.v.m. de opstelling.
 Zowel in de trouwzaal, raadszaal als in de sectiezaal mag:
- niets bevestigd worden aan het meubilair,
- een tape gebruikt worden op de vloeren en het meubilair,
- dient de vloer beschermd te worden bij de plaatsing van de vario’s of andere attributen
 De toiletten van de Keldermanszaal zullen opengesteld worden voor het publiek vanaf 19u
tot 23.30u (opkuis inbegrepen).
 De dienst interne dienstverlening en protocol zorgt voor toezicht en opkuis toiletten. De
extra uren voor dit toezicht en de opkuis worden door de personeelsdienst gefactureerd
aan Op.Recht.Mechelen.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Uitvoeringsdiensten

Vrijdag 3
maart
2017

Cultuurcentrum bezorgt
de uitvoeringdiensten
tijdig instructies omtrent
de afmetingen en plaats
van het podium

Uitvoeringsdiensten

Vrijdag 10
maart
2017

Leveren en opbouwen van 30
lichtgewicht vario-elementen
voor een tribune in de
raadszaal op vrijdag 3 maart
2017 voor de periode van
vrijdag 3 maart tot en met
vrijdag 10 maart 2017.
Opnieuw afbreken van de
tribune en ophalen van de
podium-elementen.
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Dienst Toerisme

van 3 tot
en met 10
maart
2017

Niet toestaan van
groepsbezoeken met gidsen
op het stadhuis in die
periode.

Cultuurontwikkeling. Betaalbaarstelling toelagen 2017 afdeling
Cultuurontwikkeling.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit de toelagen 2017, vermeld in artikel 3, van de afdeling Cultuurontwikkeling
uit te betalen.
Artikel 2
Het college besluit om de toelagen aan Contour en Nona in te houden voor een gedeeltelijke
compensatie van het niet terugbetaalde voorschot aan Contour.
Het college geeft opdracht aan Toezicht Financiën om met Contour te overleggen hoe het
probleem opgelost kan worden.
Artikel 3
De financieel beheerder regelt de financiële aspecten als volgt:
Raming

Budgetcode

Budgetsleutel

Begunstigde

bedrag

2017160079

2017160081

2017/6490120/70/0709/01

Abattoir Fermé
Beeldsmederij De Maan
Festival van Vlaanderen
t,arsenaal
Zefiro Torna

€
€
€
€
€

15.795
60.563
32.300
17.294
13.246

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. 75-jarig bestaan Parsifal 29 april
2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
meisjesgidsen van Parsifal voor de organisatie van 75 jarig bestaan van Parsifal, met als
locatie Kruisbaan 129 van 29 april 2017 15u tot 30 april 2017 01u, 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.
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Artikel 2
Het college geen verhoging op de geluidsnorm toe, gelet op het feit dat het hier gaat om een
kleinschalig evenement.
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas, 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 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.
 Bijkomend voor friteuses is een branddeken te voorzien. In de nabijheid moet steeds
iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet
onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Verkeerssignalisatie
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datum
29 april
2017 van
15u tot
21u

opdracht
Verkeersvrij maken van
Kruisbaan (tussen
Geerdegem-Schonenberg en
E. Walschaertsstraat)

opmerking
Er wordt een
administratieve kost van
25 euro aangerekend.
De inname van de
Kruisbaan tussen E.
Walschaertsstraat en G.
Schonenberg dient,
zoals de organisator zelf
voorstelt, tegen uiterlijk
29 april 2017 – 21.00
uur beëindigd te zijn
omdat op 30 april 2017
14

de Plantenbeurs in
Hombeek doorgaat en
de shuttledienst van
deze organisatie via o.a.
deze straat passeert
Artikel 6
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het 75-jarig bestaan van Parsifal, dat doorgaat op 29 en 30 april 2017, vast
als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het 75-jarig bestaan van Parsifal, dat doorgaat op 29 en 30 april
2017, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 29 april 2017
behoudens andersluidende.
Artikel 2: Kruisbaan tussen E. Walschaertsstraat en Geerdegem Schonenberg
Het parkeren is verboden op 29 april 2017 tussen 15.00 en 21.00 uur 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 herhaling van de reglementering aanduiden.
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 29 april 2017
tussen 15.00 en 21.00 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 Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Persactie Broederlijk Delen 1 maart
2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Broederlijk Delen voor de organisatie van een persactie op de Ijzerleen op 1 maart 2017 van
11u tot 14u, 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 rekening te houden met de autoluwe zone van de Bruul (tussen 11u en
18u) bij het aanrijden van de Botermarkt en dient de nummerplaten van gebruikte
voertuigen te laten registreren bij Indigo.
 De vrijwilligers mogen, bij het verzoek om een donatie te doen voor het project, de
voorbijgangers niet aanklampen of aangrijpen.
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de activiteit beperkt blijft tot het gedeelte binnen de leuningen.
bij de op-afbouw geen voertuigen laden/lossen op het rijbaangedeelte - zijde pare
huisnummers; laden/lossen dient langs zijde onpare huisnummers te gebeuren.
De lichte vrachtwagen kan geparkeerd worden op de Ijzerenleen - zijde onpare
huisnummers - mits voorlegging van een doorgangsbewijs.

Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum
1 maart
2017

opdracht
Ter beschikking stellen
elektriciteit
Ter beschikking stellen water

Marketing &
Communicatie

opmerking

In de buurt van de
locatie is een aftappunt
voor water voor hande.
Er zal een aansluiting op
voorzien worden.

Aanleveren contacten pers en
adviseren

Artikel 3
Het college vaardigt schepen Marina De Bie af om een toespraak te geven op 1 maart 2017,
naar aanleiding van de persactie ‘stort regen voor Burkina Faso’ van Broederlijk Delen op de
Ijzerenleen.
Artikel 4
Het college geeft toelating voor het spelen van livemuziek, met als maximum geluidsnorm 85
dB(A).

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Organisatie "Hof Van Savooien Zwart" van 1 tot 5 maart 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Zwemmen in Brak Water vzw voor de organisatie van de productie “Hof Van Savooien – Zwart”
in de voetgangerstunnel (Koning Albertplein) en Artenova van 1 maart 2017 tot 5 maart 2017,
mits aan alle 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 nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 Opbouw vanaf 27/2/2017 en afbraak t.e.m. 7/3/2017.
 er mogen maximaal 50 personen terzelfdertijd aanwezig zijn in de tunnel
 veiligheidsverlichting en pictogrammen die uitgangen aanduiden dienen te worden voorzien
 er dient min. 1 blusmiddel van 6kg ABC bluspoeder of gelijkwaardig aanwezig te zijn per
150m2 vloeroppervlakte.
Artikel 2
Het college beslist om Artenova gratis ter beschikking te stellen van Zwemmen in Brak Water
vzw.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
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datum

opdracht

opmerking
16

Uitvoeringsdiensten

27/2/2017

Levering van generator en
werfkast

Gratis – onder
voorbehoud dat deze
niet nodig zijn voor de
voorstelling van Royal
De Luxe

Overheidsopdrachten. Gebouwen. Schilderwerken conservatorium. Bestek
2016-OO-GEB-076. Toewijzing aan ROJM.
Besluit:
Artikel 1
Het college gunt de opdracht “Conservatorium schilderwerken” aan de vzw Rojm,
Battelsesteenweg 50A te 2800 Mechelen, voor een bedrag van €12.921,40 excl. BTW of €
15.634,89 incl. BTW.

Overheidsopdrachten. Renovatie stookplaats ABK. Verwijzing van bestek
2017-OO-GEB-146 en wijze van gunnen naar de gemeenteraad voor
goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling wijze van gunnen volgens de procedure open aanbesteding aan de
voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek nr. 2017-OO-GEB-146 inzake de renovatie
stookplaats Academie voor Beeldende Kunsten.

Preventie en Veiligheid. Coördinatie. Verwijzing naar de gemeenteraad van
het voorstel tot aanpassing van de samenstelling van de stedelijke
consultatieve preventieraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring wijziging samenstelling stedelijke consultatieve preventieraad.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vaststelling van de aanvullende
reglementen met betrekking tot de verkeersreglementering in de
autoluwe zones:
1. Zone Bruul / Befferstraat
2. Zone Frederik de Merodestraat
Ter verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van de aanvullende reglementen met betrekking tot de volgende autoluwe
zones:
- 1. Zone Bruul / Befferstraat
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-

Bruul
Befferstraat
Botermarkt
Desiré Boucherystraat
Grote Markt (straatdeel zijde stadhuis)
Hallestraat
Pelikaanstraatje
Reuzenstraat
Veemarkt (straatdeel tussen Sint-Pietersberg en Befferstraat)
Vijfhoek
Zone Frederik de Merodestraat
Frederik de Merodestraat (straatdeel tussen Biest / Sint-Janstraat en Grote Markt)
Sint-Janskerkhof
Grote Markt (straatdeel zijde Sint-Romboutskathedraal)
Scheerstraat,
Schoolstraat
Nieuwwerk
Standonckstraat
Steenweg (straatdeel tussen in- en uitrit ondergrondse parking Grote Markt en
doorsteek naar Ijzerenleen)
o Schoenmarkt (straatdeel tussen Vleeshouwersstraat en Grote Markt)
o Vleeshouwersstraat
o Wollemarkt (plein tussen Sint-Romboutskerkhof en Nieuwwerk).
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
2.
o
o
o
o
o
o
o
o

Bestuurlijk Beheer. OCMW/Sociaal Huis. Ontslag B. Delanoeije en
vervanging door S. Bollen in OCMW-raad. Verwijzing voor kennisname
naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de brief van 27 januari 2017, toegekomen bij de stad op 30
januari 2017, waarin de heer Bert Delanoeije zijn ontslag aanbiedt als OCMW-raadslid.
Artikel 2
Het college neemt er kennis van dat de aanstelling en eedaflegging als OCMW-raadslid van
mevrouw Sophie Bollen, 1ste opvolger van de heer Delanoeije, plaatsvond op 6 februari 2017
om 16.30 uur in de raadzaal van het Sociaal Huis, in handen van de voorzitter van de
gemeenteraad, in aanwezigheid van de secretaris wd., in bijzijn van de OCMW-voorzitter en
OCMW-secretaris.
Artikel 3
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Kennisname aanstelling van mevrouw Sophie Bollen als OCMW-raadslid met ingang van 6
februari 2017, ter vervanging van de heer Bert Delanoeije.

Bestuurlijk Beheer. Gemeenteraad. Aanduiding nieuw lid OCMW-raad door
de CD&V-fractie. Verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de brief van 31 januari 2017 gericht aan de voorzitter van de
gemeenteraad, waarbij mevrouw An Poot haar ontslag aanbiedt als lid van de raad voor
maatschappelijk welzijn.
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Artikel 2
Het college neemt kennis van de akte van voordracht, ingediend op 10 februari 2017 door de
door de cd&v- raadsleden die de oorspronkelijke akte van voordracht hadden ingediend, voor
de verkiezing van de raad voor maatschappelijk welzijn bij gemeenteraadsbesluit van 2 januari
2013.
Artikel 3
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename brief van 31 januari 2017 gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad,
waarbij mevrouw An Poot haar ontslag aanbiedt als lid van de raad voor maatschappelijk
welzijn.
 Vaststelling ontstentenis van opvolging, volgens het gemeenteraadsbesluit van 2 januari
2013.
 Verkozen verklaring, na goedkeuring van de geloofsbrieven, van een kandidaat werkend
lid, met opvolger, voorgedragen met akte van voordracht door de cd&v- raadsleden die de
oorspronkelijke akte van voordracht hadden ingediend.

Toezicht Financiën. Vzw Speelgoedmuseum. Verwijzing toekennen renteloos
thesaurievoorschot naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Toekennen renteloos thesaurievoorschot van 90.000,00 euro aan de vzw
Speelgoedmuseum. De vzw moet dit voorschot uiterlijk op 31 december 2017 terugbetalen
aan de Stad Mechelen.

Economie. Mechelen MeeMaken. Goedkeuring van de subsidie- en
samenwerkingsovereenkomst tussen de handelaarsvzw Mechelen
MeeMaken en stad Mechelen, voor doorverwijzing naar de
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de oprichting van de handelaarsvzw Mechelen MeeMaken.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename van de oprichting van de handelaarsvzw Mechelen MeeMaken.
 Beslissing tot toetreding tot de handelaarsvzw Mechelen MeeMaken.
 Goedkeuring subsidie- en samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de
handelaarsvzw Mechelen MeeMaken.
 Afvaardiging van schepen voor Economie, Katleen Den Roover, als vertegenwoordiger van
het college van burgemeester en schepenen in de algemene vergadering van de vzw
Mechelen MeeMaken.
Artikel 3
Het college kent een subsidie van 261.600,00 € toe aan vzw Mechelen MeeMaken.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Mechelen Griezeld avondmarkt 29
oktober 2017.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Algemene Markt Vereniging voor de organisatie van Mechelen Griezeld op de 29 oktober 2017
van 15u tot 22u, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Er dient een aanbod van minimum 10 plaatsen te zijn voor lokale marktkramers (die geen
lid van de vereniging zijn) op deze avondmarkt en dit aan dezelfde financiële voorwaarden
als de leden van de vereniging, en zonder verplichting tot lidmaatschap van de
organiserende vereniging. (Geen extra vergoeding als niet-lid.)
 De toegangsweg tot het evenement moet te allen tijde 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 evenementen onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoeker), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden, ten laatste 4 weken voor het evenement.
 Daarnaast moet voor de organisatie van de avondmarkt rekening gehouden worden met de
terrassen zodat deze zeker kunnen blijven staan en geen hinder ondervinden.
 De organisator zal gewezen worden op het sluitingsuur van de openbare toiletten en zal
gevraagd worden om bijkomende toiletten te voorzien, zoals beschreven in het
huishoudelijk reglement. De openbare toiletten van het stadhuis worden op zondag
gesloten om 16u. De poorten van het stadhuis worden dan eveneens gesloten. De
organisator dient een duidelijke bewegwijzering te voorzien voor de door hem geplaatste
extra toiletten.
Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van 2.600,00 euro.
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
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;
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-

De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.

Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Uitvoeringsdiensten

29/10/2017

Verwijderen en terugplaatsen
van paaltjes rond de Grote
Markt

opmerking

Openstellen van de
elektriciteitskasten
Reinigingsdienst

29/10/2017

Leveren en ophalen van 20
vuilnisbakken

Verkeerssignalisatie

29/10/2017
van 12u tot
23u

Parkeervrij maken van Grote
Markt, Schoenmarkt,
Ijzerenleen en Pleintje voor
post

29/10/2017
van 13u tot
23u

Verkeersvrij maken van Grote
Markt, Schoenmarkt,
Ijzerenleen en Pleintje voor
post

Er wordt een
administratieve kost van
25 euro aangerekend

Beleggen van een
coördinatievergadering met
de betrokken diensten

Archeologie. Overeenkomst met de Vrije Universiteit Brussel betreffende het
uitwisselen van historische basisinformatie en gereconstrueerd
cartografisch basismateriaal voor laatmiddeleeuws en zestiendeeeuws Mechelen. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring overeenkomst met de Vrije Universiteit Brussel betreffende het uitwisselen
van historische basisinformatie en gereconstrueerd cartografisch basismateriaal voor
laatmiddeleeuws en zestiende-eeuws Mechelen.

Openbaar Domein. Desaffectatie deel zuid-west van de wijk Gandhi –
definitieve beslissing. Verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Definitieve beslissing tot onttrekking uit het openbaar domein van de wegenis ter hoogte
van de Mahatma Gandhistraat voor de realisatie van de woningen en meergezinswoningen
van Woonpunt Mechelen.
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Overheidsopdrachten. Aanstelling ontwerper voor een haalbaarheidsstudie
en een voorontwerpstudie van een vaste niet-beweegbare fietsers- en
voetgangersbrug over de Leuvense vaart. Goedkeuring van de
voorwaarden van bestek 2017-OO-PP-043 en de gunningswijze open
offerteaanvraag.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt voor de opdracht “Aanstelling ontwerper voor een haalbaarheidsstudie en een
voorontwerp van een fietsers- en voetgangersbrug over de Leuvense Vaart in Mechelen” de
wijze van gunnen vast volgens de procedure van de open offerteaanvraag, aan de
voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2017-OO-PP-043.
Artikel 2
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 3
Het college geeft goedkeuring voor de gunningscriteria opgenomen in het bijzonder bestek
2017-OO-PP-043:
 1: Prijs van de haalbaarheidsstudie: 20 punten
 2: referenties (ervaring en deskundigheid): 25 punten
 3: Samenstelling leidend team: 25 punten
 4: Visie op het project: 20 punten
 5: Plan van aanpak en uitvoeringstermijn: 10 punten

Preventie en Veiligheid. Coördinatie. Verwijzen naar de gemeenteraad van
het voorstel tot samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en
Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen vzw in verband met
meisjeswerking.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst meisjeswerking tussen de stad Mechelen en het
Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen vzw voor de periode 01-01-2017 tot en met 3112-2018,
mits toevoeging aan artikel 1 van de overeenkomst: 'Deze overeenkomst doet geen afbreuk
aan - en is een aanvulling op - de gelijkaardige verbintenissen opgenomen in de
overeenkomst mobiel jeugdwerk zoals eerder goedgekeurd in de gemeenteraad van 20
december 2016 - agendapunt 35'.
Artikel 2
Het college geeft de opdracht aan de financieel beheerder om de toelage aan Regionaal Open
Jeugdcentrum Mechelen vzw na goedkeuring door de gemeenteraad betaalbaar te stellen in
maandelijkse schijven van 3.333,33,- euro.

ICT. Goedkeuren vervangen van software sociale verhuring Sociaal Huis
Mechelen.
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Besluit:
Artikel 1
Het college gunt de aankoop en installatie van het programma Sociopack van Woonpartners
aan Cipal DV.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de afdeling ICT de nodige budgetten te voorzien voor het
product Sociopack van Woonpartners, het implementatie traject te plannen, op te starten
samen met de cel verhuring en andere betrokken diensten (dienst Financiën) in fases en
verder mee op te volgen.
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