STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 10 augustus 2018

Bestuurlijk Beheer. Brandweerstickers voor huisdieren. Vraag 5 gemeenteraad 23 januari 2018. Aktename stand van zaken.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat inzake de ‘Brandweerstickers voor huisdieren’ akkoord met de intekening op
het Vlaams initiatief en met de bedeling ervan via het Huis van de Mechelaar en de
Dierenbescherming Mechelen vzw.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de afdeling Marketing & Communicatie om inzake de bedeling
van de stickers concrete afspraken te maken met de dienst Winkelmanagement en de
Dierenbescherming Mechelen vzw.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de afdeling Bestuurlijk Beheer om de stand van zaken in dit
dossier te bezorgen aan de gemeenteraadsleden.

Toezicht Financiën. Torens aan de Dijle vzw. Verwijzen jaarrekening 2017
voor aktename naar de gemeenteraad
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2017 van vzw Torens aan de Dijle.

P&P - Mobiliteit. Overleg stad-Indigo. Kennisname verslag overleg stadIndigo van 27 juli 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van het overleg tussen Stad Mechelen en Indigo van
27 juli 2018.

Economie. Premie Kernversterkend Renoveren. Aanvraag Hoogstraat 49,
Peloton de Paris.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt een premie Kernversterkend Renoveren principieel goed voor een bedrag van
maximaal € 15 000 voor het pand gelegen in de Hoogstraat 49 te Mechelen.
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Economie. Handelsadviesraad - Kennisname verslag 20 juni 2018.
Opdracht aan mmMechelen Feest om de hekken te verplaatsen op de
Ijzerenleen op 26 augustus 2018. (Maanrock)
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de Handelsadviesraad van 20 juni 2018.
Het verslag zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering van
10 augustus 2018, na goedkeuring ervan.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de organisatie van Maanrock (mmMechelen Feest) om de
hekken voor de winkels op de Ijzerenleen met opening op zondagochtend op 26 augustus
2018 tijdig te verwijderen en later terug te plaatsen.

Economie. Goedkeuring subsidieaanvraag 'Het internet ook uw zaak'.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de verkregen subsidie in het kader van ‘Het internet. Ook uw
zaak.’.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de dienst financiën om de financiële consequenties zoals
voorzien in de financiële gevolgen in IKA2 op te nemen.

Toezicht Financiën. AGB MAC. Prijssubsidies 2018. Doorsturen voor
goedkeuring naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring toekenning prijssubsidie voor het dienstjaar 2018 aan AGB MAC voor het
verlenen van toegang aan de culturele activiteiten georganiseerd door het AGB MAC.
 Machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de prijssubsidie aan het
AGB MAC betaalbaar te stellen.
Artikel 2
De prijssubsidie wordt slechts toegekend op voorwaarde dat het AGB MAC de tarieven die zij
vanaf 5 september 2018 zal toepassen, vermindert met deze prijssubsidie.

Sport. Sportondersteuning. Erkenning als "erkende sportvereniging in
Mechelen" 2018 - reeks 4.
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Besluit:
Artikel 1
Het college erkent volgende sportverenigingen als ‘erkende sportvereniging in Mechelen’. De
erkenning loopt tot 1 maart 2019:
Club

Sporttak

Motivering

1

S-Sport Mechelen

Omnisport senioren

2

De Verlenging

Basketball

Dossier in orde
Dossier in orde

Sport. Toewijzing van de algemene basissubsidie voor sportwerking voor het
werkingsjaar 2017 - begrotingsjaar 2018 - Kon. Mechelse Schaakklub.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft goedkeuring voor de subsidie sportwerking voor het werkingsjaar 2017
(begrotingsjaar 2018) aan volgende sportvereniging:
Club
1

Bedrag

Kon. Mechelse Schaakklub

500 euro

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

bedrag
€ 500

omschrijving
Subsidie voor sportwerking

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Nacht van de duisternis. Nemen van
besluit tot deelname op 20 oktober 2018 en nemen van besluit tot
beperkt doven van openbare verlichting.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit deel te nemen aan de Nacht van de Duisternis georganiseerd op 20 oktober
2018.
Artikel 2
Het college besluit hiervoor de volgende openbare verlichting (aanstraling openbare gebouwen
en monumenten) te doven naar analogie met de Nacht van de Duisternis, het hele weekend:
• Onze-Lieve-Vrouwe-kerk, Grote Markt en stadhuis, Sint-Romboutstoren, Postgebouw,
Schepenhuis, Onze-Lieve-Vrouwestraat, Hanswijkbasiliek, Sint- Katelijnekerk, Hof van
Busleyden: doven van de klemtoonverlichting. In de Onze-Lieve-Vrouwestraat wordt
overgeschakeld op functionele verlichting. Dit alles wordt uitgevoerd door Eandis op vrijdag 19
oktober 2018 en duurt tot maandag 22 oktober 2018.
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Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Marketing &
Communicatie

Na
beslissing
college

Bekendmaking van deze
campagne aan de burgers via de
generieke kanalen van de stad

Afdeling openbaar
domein

Onmiddellijk

Afspraken maken met Eandis om
Onze-Lieve-VrouweKerk, Grote
Markt en stadhuis, SintRomboutstoren, Postgebouw,
Schepenhuis, Onze-LieveVrouwestraat, Hanswijkbasiliek,
Sint- Katelijnekerk, Hof van
Busleyden: doven van de
klemtoonverlichting +
overschakelen naar functionele
verlichting in O.-L.- Vrouwestraat,
van 19 oktober 2018 tot en met
maandag 22 oktober 2018

opmerking

P&P - Mobiliteit. Evenementen 2018. BK Cargofietsen. 15 september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
#LZSB met ondersteuning van de stad voor de organisatie van het BK Cargofietsen op
TransitM op zaterdag 15 september 2018 van 14 tot 18 uur, mits aan alle voorwaarden wordt
voldaan, zijnde:
 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 nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
Artikel 2
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
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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 vanaf Mechelse Ring naar
Transit M, ingang Douaneplein, tot op de locatie, mits aan volgende voorwaarden wordt
voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf vrijdag 14 september 2018 - 18 uur en dient terug
verwijderd te worden tegen uiterlijk zaterdag 15 september 2018 - 20 uur.
 De wegwijzers mag geenszins:
- de vorm van publiciteit aannemen;
- groter zijn dan: 0,5 meter x 0,2 meter;
- vastgemaakt worden aan verkeerstekens, -lichten, of verlichtingspalen.
 Voor het aanbrengen van tijdelijke wegwijzers langs de gewestwegen moet toelating
worden gevraagd aan de wegbeheerder, zijnde de Vlaamse Overheid - Agentschap
Infrastructuur - Wegen en Verkeer Antwerpen - Rijksweg 26 - 2870 Puurs
Artikel 4
Het college geeft toelating om de parkeervakken van vrijdag 14 september 2018 om 18 uur tot
en met zaterdag 15 september 2018 om 20 uur achter de Loods van Transit M op het
douaneplein parkeervrij te maken en geeft opdracht aan de dienst verkeerssignalisatie om de
nodige borden te plaatsen.
Artikel 5
Het college geeft toelating om de doorgang via het Douaneplein naar het fietspad naar de Dijle
fietsvrij te maken op zaterdag 15 september 2018 van 12 tot 18 uur.
Het college geeft opdracht aan de dienst verkeerssignalisatie om in samenwerking met de
dienst mobiliteit de omleiding hiervoor uit te werken en de bebording te voorzien.
Artikel 6
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

Verkeerssignalisatie

datum
Vrij 14/9
15 uur

Leveren van de gevraagde
materialen

To check

Ophalen van gevraagde
materialen

Vrij 14/9
18 uur

Parkeervrij maken van de
parkeervakken achter de
Loods op het Douaneplein

Zat 15/9
12 uur

Verkeersvrij/fietsvrij maken
van doorgang vanuit
Douaneplein naar fietspad
Dijle

Zat 15/9

Voorzien van omleiding
fietsers naar fietspad Dijle

12 uur
Gemeenschapswachten

Marcom
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Zat 15/9
12-19 uur

opmerking

Voorzien en bewaken van
een fietsparking volgens
inplantingsplan
Ondersteunende wervende
communicatie voor het
event

5

Projectcoördinator
CityChangerCargoBike

Overkoepelende coördinatie
en organisatie

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Warm Welkom Weekend 5 tot 7
oktober 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Mechelen Meemaken vzw voor de organisatie van Warm Welkom Weekend van 5 tot 7 oktober
2018, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 de toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten;
 waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten);
 de geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...);
 de omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator. Het
evenementenloket zal de bewonersbrief opstellen en dient door de organisator voor 21
september 2018 bedeeld te worden in de opgegeven straten;
 de nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken;
 goedkeuring van de haltes van de truck: Begin Onze Lieve Vrouwestraat nr 9 – einde Onze
Lieve vrouwestraat nr. 120 – Bruul – Grote Markt – Ijzerenleen en zo terug naar Onze
Lieve vrouwestraat. Indien er extra haltes worden ingelast,dienen deze voor 15 september
2018 doorgegeven te worden;
 de organisator dient een securityfirma te voorzien voor toezicht/controle van het verkeer
op een drietal locaties (cfr. de braderie);
 op plan wordt de start aan de Korenmarkt opgenomen - deze wordt niet afgesloten, de
doorgang van Hoogstraat naar Adegemstraat dient gevrijwaard te blijven.
Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 0,00 euro – vereniging
handelaars.
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
7/10/2018 van 13u30 tot 17u30 conform goedgekeurd kader geluidsnormen 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.
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Artikel 4
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 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum

opdracht

7/10/2018

Verwijderen van paaltjes
Grote markt

7/10/2018

Ter beschikking stellen van
elektriciteit

Wijkonderhoudsteam

7/10/2018

Ter beschikking stellen van
15 vuilnisbakken

Verkeerssignalisatie

7/10/2018
van 12u30
tot 18u

Parkeervrij maken van Onze
Lieve Vrouwestraat en
Ijzerenleen

7/10/2018
van 12u30
tot 18u

Verkeersvrij maken van
Bruul, Onze Lieve
Vrouwstraat, Ijzerenleen,
Steenweg en Guldenstraat

opmerking
Zodat truck Grote Markt
kan overrijden

Er wordt een
administratieve kost
van 25euro
aangerekend

Plaatsen van nodige
verkeersmateriaal op
aansturen van politie
7/10/2018

Afdekken van
verkeersborden op Steenweg
om 10u – mogen terug
zichtbaar gemaakt worden
om 19u
Afleveren van
doorgangsbewijs voor de
truck

Artikel 6
Het college neemt kennis van de volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
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opdracht
De ANPR-camera's op
Steenweg en Bruul dienen
tijdens de doortocht
uitgeschakeld te worden
Nodige afspraken maken
met de Lijn

datum

opmerking

7/10/2018 van
10u tot 19u
Enkel haltes aan Veemarkt kunnen op
zondag 7/10 bediend worden

Artikel 7
Het college legt volgende bijkomende maatregelen/ voorschriften op i.v.m. mobiliteit (cfr.
Regeling braderie):
 een corridor met nadars naar de Centerparking moet gemaakt worden. De gebruikers van
de parking Blauwhondstraat dienen aan en af te rijden via de doorsteek naast het
Schepenhuis waardoor de camera’s er geen nummerplaten mogen registreren binnen de
opgesomde tijdsvork. Het college wijst erop dat deze regeling voor de bereikbaarheid van
de Centerparking enkel geldt voor abonnees en niet voor gewone parkinggebruikers;
 een corridor met nadars naar de Lamotparking moet gemaakt worden. De Q-parking
‘Lamot’ en de Lange Schipstraat dienen steeds bereikbaar te zijn (via een sas van
nadarbarelen) vanuit de richting Korenmarkt (zoals dat ook bij de braderie steeds het geval
is). Het verkeer vanuit de richting Korenmarkt dient alleen opgehouden te worden op het
ogenblik dat de truck met aanhangwagen de verplaatsing maakt van de ‘catwalk’ op de
Ijzerenleen naar de halte vooraan in de OLV-straat;
 de Lijn kan niet meer via de Ijzerenleen aan- en afrijden. De Lijn zal bijgevolg alleen de
haltes op de Veemarkt kunnen bedienen.
Artikel 8
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het Warm Welkom Weekend dat doorgaat van 5 tot 7 oktober 2018, vast als
volgt:
Artikel 1: omschrijving
Het Warm Welkom Weekend gaat door van 5 tot 7 oktober 2018 en wordt georganiseerd door
‘vzw Mechelen Meemaken’ in samenwerking met de dienst economie.
Het parcours omvat volgende straten: Bruul, Botermarkt, Grote Markt, Schoenmarkt,
Ijzerenleen, Guldenstraat, Korenmarkt en Onze-Lieve-Vrouwestraat.
Artikel 2: verkeersmaatregelen.
Artikel 2.1
Het braderiegebied wordt op 7 oktober tussen 12.30 en 18.00 uur aangeduid met C3/M2
borden op de volgende plaatsen :
Vijfhoek ter hoogte van Graaf van Egmontstraaat en Hanswijkstraat
Tessestraat thv Onze-Lieve-Vrouwestraat
Ravenbergstraat thv de Onze Lieve-Vrouwestraat
Onze-Lieve-Vrouwestraat thv ‘t Plein/Gebroeders Verhaegenstraat
Korenmarkt thv Guldenstraat
Guldenstraat thv de inri ondergrondse parking Korenmarkt (Lamot)
Ijzerenleen thv Nauwstraat
Frederik de Merodestraat thv Biest, thv Varkensstraat en thv Scheerstraat
Befferstraat thv Pelikaanstraatje
Artikel 2.2
In volgende straten wordt op zondag 7 oktober 2018 parkeerverbod voorzien vanaf 12.30 tot
18.00 uur:
Onze-Lieve-Vrouwestraat
IJzerenleen
Artikel 2.3
In volgende straten wordt op 7 oktober tussen 12.30 en 18.00 uur het eenrichtingsverkeer
opgeheven (tweerichtingsverkeer invoeren):
Louizastraat (tussen Lange Nieuwstraat en Onze-Lieve-Vrouwekerkhof),
‘t Plein en Zoutwerf,
Frederik de Merodestraat (Frederik de Merodestraat wordt doodlopend tegen de Grote
Markt),
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Lange Schipstraat (Lange Schipstraat wordt doodlopend tegen de Bruul, in- en uitrijden
via Ijzerenleen. Korte Schipstraat en Lekkernijstraatje vallen onder dezelfde regeling).
Artikel 2.4
In volgende straten worden op 7 oktober tussen 12.30 en 18.00 uur aan de ene zijde de
C3/M2 en onderbord ‘Uitgezonderd bus, taxi’s en hulpdiensten’ en anderzijds de C3/M2
opgeheven :
Steenweg
Ijzerenleen.
Artikel 2.5
In volgende straten wordt op 7 oktober tussen 12.30 en 18.00 uur de zonale regeling C3
‘Uitgezonderd fietsers en vergunninghouders’ opgeheven :
Steenweg
Frederik de Merodestraat.
Artikel 3: bekendmaking.
Deze verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4: bestraffing.
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft met sancties voorzien in de
verkeerswet.
Artikel 5: verzendingsprocedure.
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.
Visum OK : YBS/CSV

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Buurtbarbecue Rondom 't Veer 2
september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan buurtcomité
Rondom ‘t Veer de toelating wordt verleend om een buurtbarbecue te organiseren op zondag 2
september 2018 van 12u tot 17u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 de toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten;
 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;
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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 organisatoren van het straatfeest dienen er rekening mee te houden dat de fietsers de
rijbaan van de Dobbelhuizen dienen te kunnen gebruiken;
alle bewoners die een garage hebben/huren in Dobbelhuizen dienen op de hoogte gebracht
te worden van de onmogelijkheid om de garages te gebruiken op 2 september 2018.

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;
 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

datum

opdracht

opmerking

Team Verkeerssignalisatie

2/9/2018
van 07u
tot 18u

Verkeersvrij maken
van Dobbelhuizen
vanaf ingang straat
aan kant ‘t Veer



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

Uitvoeringsdiensten

31/8/2018

Leveren en ophalen
van het gevraagde
materiaal:
- 130 stoelen
- 32 grote
tafels



Huurprijs: 97,37 euro

Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het buurtfeest ‘RONDOM ’t VEER’ dat doorgaat op 2 september 2018, vast als
volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het buurtfeest ‘RONDOM ’t VEER’ dat doorgaat op 2 september
2018 in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 2 september 2018,
behoudens andersluidende.
Artikel 2: DOBBELHUIZEN
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders, uitgezonderd fietsers, in beide richtingen op 2
september 2018, tussen 7u00 en 18u00. 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.
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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. Straatfeest Tenderstraat 1
september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Tenderstraat de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op zaterdag 1
september 2018 van 17u tot 24u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 de toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten;
 waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten);
 de geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...);
 de omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator;
 de nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken;
 algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005;
 conform het goedgekeurde kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 mag de maximale
geluidsnorm niet meer dan 85 dB(A) bedragen;
 algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005;
 een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden;
 er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP);
 algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014;
 de organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen;
 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
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datum

opdracht

1/9/2018
13u tot
2/9/2018
00u30

Parkeervrij maken
van Tenderstraat
tussen huisnummer
34 tot 50

1/9/2018
13u tot
2/9/2018
00u30

Verkeersvrij maken
van Tenderstraat

opmerking


Er wordt een administratiekost
van 25 euro aangerekend
(verkeersmateriaal + vervoer is
gratis voor straatfeesten).
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1/9/2018
13u tot
2/9/2018
00u30

Instellen
tweerichtingsverkeer
in de
Aambeeldstraat en
de Wagonstraat

Artikel 3
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het straatfeest in de Tenderstraat dat doorgaat op zaterdag 1 september 2018
vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het straatfeest in de Tenderstraat dat doorgaat zaterdag 1
september 2018 in Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op zaterdag 1
september 2018, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Tenderstraat
-Het parkeren is verboden tussen huisnummer 6 en huisnummer 78 op zaterdag 1 september
2018 tussen 13u00 en zondag 2 september 2018 om 00u30, aan beide zijden van de rijbaan.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen
van het type Xa, die het begin van de reglementering aanduiden, van het type Xd, die de
herhaling van de reglementering aanduiden.
-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op zaterdag 1 september
2018 tussen 13u00 en zondag 2 september 2018 om 00u30. Dit wordt ter kennis gebracht
door middel van verbodsborden C3.
Artikel 3 : Aambeeldstraat
Het verkeer wordt op zaterdag 1 september 2018 tussen 13u00 en zondag 2 september 2018
om 00u30, in beide richtingen toegelaten, in het gedeelte tussen de Draaibankstraat en de
Wagonstraat. Dit gebeurt door het afdekken van het verkeersbord C1 op het kruispunt met de
Draaibankstraat.
Artikel 4 : Wagonstraat
Het verkeer wordt op zaterdag 1 september 2018 tussen 13u00 en zondag 2 september 2018
om 00u30, in beide richtingen toegelaten, in het gedeelte tussen de Aambeeldstraat en de
Tenderstraat. Dit gebeurt door het afdekken van het verkeersbord C1 op het kruispunt met de
Aambeeldstraat.
Artikel 5:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 6:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 7:
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. Buurtfeest Rozen-, Doornen- en
Doelstraat 1 september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan Buurtcomité De
Verenigde Straten de toelating wordt verleend om een buurtfeest te organiseren op zaterdag 1
september 2018 van 08u tot 23u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 de toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten;
 waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten);
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de geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...);
de omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator;
de nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken;
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 neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Buurtcomité de Verenigde Straten voor de organisatie van een rommelmarkt tijdens hun
buurtfeest op zaterdag 1 september 2018 van 08u tot 14u, mits aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
 de wet op de ambulante handel dient nageleefd te worden;
 particulieren mogen enkel goederen verkopen die hen toebehoren. Deze goederen werden
niet aangekocht, gefabriceerd of geproduceerd om te verkopen.
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
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datum

opdracht

Op
1/9/2018
van 07u
tot 14u

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van Rozen-,
Doornen- en

opmerking


Er wordt een administratiekost
van 25 euro aangerekend
(verkeersmateriaal + vervoer is
gratis voor straatfeesten).
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Doelstraat
Artikel 5
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het buurtfeest (met rommelmarkt) in de Doelstraat, Rozenstraat en
Doornenstraat, dat doorgaat op 1 september 2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het buurtfeest en de rommelmarkt in de Doelstraat, Rozenstraat
en Doornenstraat, die doorgaan op 1 september 2018, in Mechelen zijn hierna vermelde
bepalingen van toepassing op 1 september 2018, behoudens andersluidende.
Artikel 2:
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 1 september 2018,
tussen 07u00 en 14u00, in de volgende straten :
- Doelstraat, tussen Tervuursesteenweg en Voetbalstraat;
- Doornenstraat, tussen de Elf Novemberstraat en de Voetbalstraat;
- Rozenstraat, tussen de Elf Novemberstraat en de Voetbalstraat.
Dit wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
Artikel 3:
Het parkeren is verboden op 1 september 2018, tussen 07u00 en 14u00, aan beide zijden van
de rijbaan, in de volgende straten :
- Doelstraat, tussen Tervuursesteenweg en Voetbalstraat;
- Doornenstraat, tussen de Elf Novemberstraat en de Voetbalstraat;
- Rozenstraat, tussen de Elf Novemberstraat en de Voetbalstraat.
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
Artikel 4:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 5:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 6:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Buurtinitiatief Tessestraat 16
september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
VME Apostelinnen de toelating wordt verleend om een buurtfeest te organiseren op zondag 16
september 2018 van 14u tot 22u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 de toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten;
 waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten);
 de geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...);
 de omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator;
 de nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken;
 algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005;
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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 een toelating om bewegwijzering op te hangen in de Onze Lieve
Vrouwestraat en Lange Nieuwstraat, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 deze mag geplaatst worden vanaf 14/9/2018 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 18/9/2018;
 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 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Team Verkeerssignalisatie

16/9/2018
van 10u
tot 23u30

Verkeersvrij
maken van
Tessestraat



Uitvoeringsdiensten

16/9/2018

Ter beschikking
stellen van sanitair



Wijkonderhoudsteam

16/9/2018

Ter beschikking
stellen van 5
vuilnisbakken

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

Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het straatfeest van de VMA Apostelinnen in de Tessestraat, dat doorgaat op 16
september 2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het buurtfeest van de VMA Apostelinnen in de Tessestraat, dat
doorgaat op 16 september 2018, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing
op 16 september 2018, behoudens andersluidende.
Artikel 2: TESSESTRAAT
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 16 september 2018
tussen 10u00 en 23u30. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
Artikel 3:
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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. Buurtinitiatief Begijnenkerkhof 24
en 25 augustus 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan Stan Houppermans
de toelating wordt verleend om een buurtfeest te organiseren op 24 augustus 2018 van 16u
tot 24u en op 25 augustus 2018 van 16u tot 23u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 de toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten;
 waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten);
 de geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...);
 de omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator;
 de nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken;
 algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005;
 conform het goedgekeurde kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 mag de maximale
geluidsnorm niet meer dan 85 dB(A) bedragen;
 algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005;
 een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden;
 er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP);
 algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014;
 de organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen;
 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;
 voor de toekenning van de subsidie, dient de organisator nog een tweede initiatiefnemer
door te geven.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie
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datum

opdracht

24/8/2018
van 15u
tot

Verkeersvrij maken
van pleintje
Begijnenkerkfhof

opmerking


Er wordt een administratiekost
van 25 euro aangerekend
(verkeersmateriaal + vervoer is
16

25/8/2018
23u

gratis voor straatfeesten).

Artikel 3
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het evenement ‘Tijd voor een feestje?’ dat doorgaat aan Begijnenkerkhof op
24 augustus en 25 augustus 2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het evenement ‘Tijd voor een feestje?’ dat doorgaat aan
Begijnenkerkhof op 24 augustus en 25 augustus 2018 in Mechelen, zijn hierna vermelde
bepalingen van toepassing op 24 augustus en 25 augustus 2018, behoudens andersluidende.
Artikel 2: BEGIJNENKERHOF
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen van 24 augustus 2018 om
15u00 tot 25 augustus 2018 om 23u00 tussen het kruispunt met de Moreelstraat en de SintBeggastraat. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
Artikel 3: SINT-BEGGASTRAAT
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen van 24 augustus 2018 om
15u00 tot 25 augustus 2018 om 23u00 tussen het kruispunt met de XII-Apostelenstraat en het
Begijnenkerkhof. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
Artikel 4 : KROMMESTRAAT
In de Krommestraat wordt, op 24 augustus 2018 vanaf 15u00 tot 25 augustus 2018 om 23u00
de rijrichting omgedraaid. Dit wordt ter kennis gebracht door het aanbrengen van
verkeersborden F19 en C1.
Artikel 5
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 6:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 7:
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. ColomAfric 15 september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Jeugdhuis Joko voor de organisatie van ColomAfric aan en in Jeugdhuis Joko op 15 september
2018 van 14 tot 03 uur, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De activiteiten buiten dienen gedaan te zijn om 23 uur.
 Voor de fuif binnen in het Jeugdhuis dient volgende tijdslijn nageleefd te worden:
o Einde van de bonnetjesverkoop om 02.30 uur
o Einde drankverkoop om 02.45 uur
o Einde fuif om 03.00 uur met uitloop tot max. 04.00 uur
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator. Het
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evenementenloket zal de bewonersbrief opstellen en dient door de organisator voor 1
september 2018 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.

Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op
15/9/2018 van 19 tot 23 uur conform goedgekeurd kader geluidsnormen 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 kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Yoeri Van der Aerschot 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 eetkramen op gas (zoals aangeduid op het
inplantingsplan), mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
 De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn.
 Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
 Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen aanwezig te
zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken te voorzien. In de nabijheid moet steeds
iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet
onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 5
Het college geeft toelating tot het plaatsen van een barbecue, mits aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
 De bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd.
 Een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten.
 Nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen aanwezig te zijn. In de nabijheid moet
steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen
niet onbeheerd worden gelaten.
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Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Jazz@home 7 tot 9 september
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om geen toelating te geven aan
Jazzzolder om voor de organisatie van Jazzathome een tent te plaatsen op de Korenmarkt op
vrijdag 7 september 2018 van 14u tot 24u, aangezien die dag de tent voor Boerenbuiten reeds
opgesteld wordt op de Korenmarkt. De dienst economie zal met de organisator contact
opnemen om te kijken of ze zich niet onder de tent van Boerenbuiten kunnen zetten.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Uitvoeringsdiensten

7/9/2018

Ter beschikking stellen van
elektriciteit

Wijkonderhoudsteam

7/9/2018

Ter beschikking stellen van 2
vuilnisbakken

opmerking

Artikel 3
Het college neemt akte dat op zondag 9 september 2018 3 locaties in het braderiegebied
vallen en dat de nodige afspraken gemaakt dienen te worden, zodat de muzikanten tot aan de
locatie geraken.
• Guldenstraat – geen enkel probleem. Deze locatie is steeds bereikbaar.
• Onze-Lieve-Vrouwestraat 81 – muzikanten kunnen rijden tot einde van Louizastraat (einde
is ook dubbelrichting tijdens braderie). Daar even kort parkeren om te laden en lossen.
Vanaf dit punt is het maar schuin de straat overstreken naar nr. 81.
• Onze-Lieve-Vrouwestraat 52 – muzikanten kunnen aanrijden via Hoogstraat, Moensstraat,
Ziekenliedenstraat en Lieveheerstraat. Op einde van de straat kort parkeren. De straat dient
dan wederom schuin overgestoken te worden om te laden en lossen. Wegrijden kan in
omgekeerd richting, alleen dienen ze niet de Moensstraat in te slaan, maar Gebroeders
Verhaegenstraat en vervolgens Lange Nieuwstraat en Louizastraat.

Preventie en Veiligheid. Goedkeuring samenwerking VZW 't Atelier in kader
fietsgravering.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de samenwerking met VZW Fietsatelier goed in het kader van
fietsgraveringen.

Preventie en Veiligheid. Goedkeuring actieweek diefstalpreventie naar
aanleiding van ‘1 dag niet’.
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Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de organisatie van de actieweek diefstalpreventie goed.

Preventie en Veiligheid. Sociale Preventie. Pre-activeringsproject
Straathoekwerk 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met een pre-activeringsproject van 1 maart 2018 - 1 oktober 2018 in
‘De Potterij’.
Artikel 2
Het college gaat akkoord met een driedaagse tocht op het kanaal Dijle-Leuven van 4 tot en
met 6 september 2018 onder begeleiding van Peter Van Elsander (Captain Sunset) met de
maatschappelijk kwetsbaren en de begeleiders van het project.
Artikel 3
Het college vaardigt schepen Deleus af om aanwezig te zijn op een persmoment. De datum en
plaats zal verder besproken worden in samenspraak met de betrokken kabinetten.

Preventie en Veiligheid. Verslag evaluatiecel evenementen 01.08.2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de evaluatie en conclusies van de evaluatiecel evenementen.

Sociaal Beleid. Gezondheid. Projectvoorstel Zorgsticker. Verwijzing
gebruiksreglement naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt concept “Zorgparking Mechelen” goed en hecht principiële goedkeuring aan
het “Stedelijk gebruiksreglement Zorgparking Mechelen”.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring “Stedelijk gebruiksreglement Zorgparking Mechelen”.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de samenwerking met Indigo/Streeteo en de ondersteunende rol
van het SEL.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan Marcom tot stadsbrede communicatie rond “Zorgparking
Mechelen” vanaf eind september.
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Artikel 5
Het college is akkoord met een persmoment eind september en vaardigt schepen Marina de
Bie en schepen Koen Anciaux af op donderdag 20 september om 11 uur.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Leuvensesteenweg.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed: Leuvensesteenweg 669 te 2812 Mechelen –
nutswerken.
Artikel 2
Het college legt aan de uitvoerder van de werken volgende maatregelen op:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u )
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
 in de schoolstraten (tijdens de vastgelegde uren per school).
Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Voorwaarden bij sloopwerken:
De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief afgevoerd,
waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere afvalstoffen.
De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en keurt goed:
De werfzone is maximaal 60 meter lang en er worden geen parkings gehinderd.
De inzet van de verkeerslichten is niet constant, hangt af van de gekozen opties.
Ter hoogte van het kruispunt Leuvensesteenweg >< Trianonlaan en het kruispunt
Leuvensesteenweg >< Motstraat worden er aankondigingsborden geplaatst betreffende de
mogelijks te verwachten hinder.
Ter hoogte van de werf wordt de snelheid teruggebracht naar 50 Km/u
Er zijn twee fasen: de eerste aan de kant van Planckendael (deze duurt het langst), de tweede
fase tegenover Planckendael (maximaal 1 week)
Betreffende de twee opties kiest het college voor optie 2, met fietsomleiding:
 Fase 1 zijde Planckendael
De fietsers worden omgeleid via de Plankendaalstraat naar de vaart om terug via de
Prinsenveldstraat op de Leuvensesteenweg te komen.
Het gebruik van de verkeerslichten kan beperkt worden
 Fase 2 tegenover Planckendael (hier is geen alternatief voor een omleiding)
Er wordt een volwaardige corridor voor de fietser voorzien
Het verkeer moet beurtelings langs de werf.
Voordeel: minder gebruik van de verkeerslichten, minder hinder
Nadeel: fietsers dienen rond te rijden
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Ter beveiliging van de actieve weggebruikers legt het college aan de uitvoerder van de werken
volgende minimale maatregelen op:

Voetgangers: er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met
kinderwagens, rolstoelen, ..., vlot en veilig het voetpad op en af te rijden. Drempels zijn
maximaal 2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen
hellingen, rampen te worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1meter. In combinatie met een
fietspad dient deze 2 meter te zijn.

Fietsers: Er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met fietsen,
bakfietsen, fietsaanhangwagen, ... , vlot en veilig het fietspad op en af te rijden.
Drempels zijn maximaal 2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig
dienen hellingen, rampen te worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk enkelrichtingsfietspad is 1 meter. Voor het
tweerichtingsfietspad is deze minimaal 2 meter. In combinatie met een
enkelrichtingsfietspad dient deze 2 meter te zijn.
Artikel 4
Het college legt op dat de signalisatie van de werken/hinder, dient uitgevoerd te worden
overeenkomstig de plannen welke conform zijn bevonden door de politie Mechelen –
Willebroek.
Artikel 5
Het college besluit de werf, Leuvensesteenweg 669 te 2812 Mechelen, in de periode van 1608-2018 tot en met 14-09-2018, toe te staan op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt wordt aan dienst infrastructuur.
 de bewoners van de Leuvensesteenweg (in de buurt van 669) ten laatste 10 en ten
vroegste 15 kalenderdagen voor aanvang van de werken schriftelijk in te lichten i.v.m. de
werken. Het ontwerp bewonersbrief dient voorgelegd aan de communicatiecel
wegenwerken.
Artikel 6
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden.
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
Dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - verkeer interventie educatie. Toelating actie 'Veilig schoolbegin'
september 2018.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de actie “Veilig schoolbegin”, georganiseerd door de politie
tijdens de maand september 2018.
Artikel 2
Het College besluit toelating te verlenen aan de actie “Veilig schoolbegin” en negen
spandoeken te laten aanbrengen op volgende plaatsen:
 1. Gewestweg Nr. N1 (Brusselsesteenweg), op de middenberm ter hoogte van Kruisbaan
en Stenenmolenstraat, met front naar Zemst gericht.
 2. Gewestweg Nr. N1 (Antwerpsesteenweg), op de grasberm (zijde firma Pauwels),
tegenover ingang Tivolipark, met front naar Walem gericht.
 3. Gewestweg Nr. N16 (autoweg), ter hoogte restaurant Mc Donalds, op de grasberm met
front naar Battel gericht.
 4. Gewestweg Nr. N26 (Leuvensesteenweg) langs de onpare zijde, ter hoogte
spoorwegbrug aan dierenpark, met front naar Leuven gericht.
 5. Gewestweg Nr. N227 (Jubellaan), ter hoogte van Colomalaan, op de grasberm zijde
voetbalstadion, met front naar Hofstade gericht.
 6. Gewestweg Mechelen - Lier (N16a), Battelsesteenweg, op de grasberm vóór de
overbrugging van Battelsesteenweg door autosnelweg, met front naar Willebroek gericht.
 7. Gewestweg Mechelen - Lier (N14), Liersesteenweg, op de grasberm tegenover
Kadodderstraat met front naar Duffel gericht.
 8. Hombeeksesteenweg, kant Procter en Gamble, op de grasberm ter hoogte van de
verkeerslichten met Uilmolenweg, met front naar Hombeek gericht.
 9. Grote Nieuwedijkstraat, op grasberm, tegenover kerk “De Goede Herder”, met front naar
St. Katelijne-Waver gericht.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST

OPDRACHT

DATUM UITVOERING

Openbare Werken
Uitvoeringsdiensten

Aanbrengen
spandoeken

Tijdens laatste week
van augustus 2018

Openbare Werken
Uitvoeringsdiensten

Verwijderen
spandoeken

Eerste week van
oktober 2018

OPMERKINGEN

Artikel 4
Het college neemt kennis van de opdracht van de Burgemeester aan politie om de vereiste
manschappen te voorzien en keurt de opstelplaatsen goed van zowel de
gemeenschapswachten en de politie.

Bestuurlijk Beheer. Commissie Stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en
openbare werken. Vaststelling agendapunten vergadering 6 september
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de commissie
Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken van woensdag 6 september
2018 om 20.00 uur in zaal Wollebrandt:
 1. Goedkeuring verslag vergadering 13 juni 2018.
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2. Interlokale vereniging IGS versterkt wonen in Mechelen en Lier (Toelichting door Kurt
Dhondt, dienst Wonen)

Marketing en Communicatie. Uit zonder Uitlaat 2018: praktische organisatie.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist dat UiT zonder uitlaat kan plaatsvinden op zondag 16 september 2018,
tussen 13 en 18u.
Artikel 2
Het college beslist dat de parkeerplaatsen voor motoren voor het postgebouw en de
parkeerplaatsen voor wagens in de IJzerenleen, Sint-Janstraat, Sint-Janskerkhof, Wollemarkt
en Frederik De Merodestraat (gedeeltelijk) op zondag 16 september parkeervrij mogen worden
gemaakt van 7 tot 20u.
Artikel 3
Het college beslist dat de opbouw van de tenten in de Befferstraat en de Grote Markt op 15
september 2018 mag gebeuren tussen 14.15u en 23u. Het college beslist dat de afbouw van
de tenten mag gebeuren op 16 september tussen 18 en 23u.
Artikel 4
Het college gaat akkoord met het uitzonderlijk verplaatsen van de terrassen van Intermezzo
en Moochie.
Artikel 5
Het college gaat akkoord om tijdens UiT zonder uitlaat gratis openbaar vervoer via De Lijn aan
te bieden.
Artikel 6
Het college erkent UiT zonder uitlaat als manifestatie ter bevordering van de lokale handel of
het gemeenschapsleven.
Artikel 7
Het college gaat akkoord om de APNR-camera’s uit te schakelen op 16 september 2018.
Artikel 8
Het college gaat akkoord om het aanvragen van een doorgangsbewijs voor autoloze zondag
minder eenvoudig te maken.
Artikel 9
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Interne
Dienstverlening en
Protocol

datum
14/9/2018

16/9/2018

opdracht

opmerking

Bezorgt sleutel
Keldermanszaal aan
Marketing en Communicatie
maakt binnenkoer stadhuis
vrij van wagens voor
fietsenstalling.
Stelt openbare wc’s onder de
poort van het stadhuis open
van 9u tot 19u.

Verkeersignalisatie
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13/09/2018

Signalisatie plaatsen voor
het parkeervrij maken van
de IJzerenleen (volledig), de
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Sint-Janstraat (volledig), het
Sint-Janskerkhof (volledig,
dus ook voor nummer 3 en
5), de Wollemarkt van
nummer 26 (naast
restaurant Rosario) tot aan
Klapgat, de Frederik De
Merodestraat van nummer
22 tot nummer 42 en de
parkeerplaatsen voor
motoren voor het
postgebouw, van 7 tot 20u
op 16 september.
Signalisatie plaatsen voor
het parkeervrij maken van
de parkeerplaatsen in de
Goswin de Stassartstraat
tussen Nokerstraat en
Zelestraat op 16/9 van 7
uur tot 20 uur. Leveren van
voldoende materiaal voor
het afsluiten van de
invalswegen naar het
centrum op 16/9.
Gemeenschapswachten

16/9/2018

Eind
augustus,
begin
september

Transport en
Evenementen

Marketing en
Communicatie
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Tussen
10/9 en
17/9

Bewaken van fietsenstalling
op de binnenkoer van
stadhuis van 12 tot 19u.
Graveren van fietsen tussen
13 en 18u.
Bezorgen van
bewonersbrieven in het
autovrije centrum.
Bezorgen van brieven en
affiches aan de handel en
horeca.
Promotielabels aan fietsen
hangen.
 Podium op Grote Markt
plaatsen en afbouwen.
 Leveren en ophalen
tafels en stoelen (en
eventueel tentjes).
 Leveren nadarhekken op
binnenkoer stadhuis voor
fietsenstalling.
 Aansluiting
elektriciteitskasten waar
nodig.
 Verwijderen paaltjes
Grote Markt voor opbouw
op 15 september.

Marketing &
Communicatie geeft
precieze aantallen en
locaties begin
september door.

Uitwerken van
communicatiecampagne die
door alle stadsdiensten en
externe partners wordt
gebruikt. Coördinator UiT
zonder uitlaat
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Sport

Tem 16/9

Jeugd

Tem 16/9

Mobiliteit

Tem 16/9

Politie

16/9

WOT

Tussen
10/9 en
17/9

Informatiebrieven voor
bewoners en handelaars
opmaken.
Coördineert de sportmarkt
en het contact met de
standhouders voor, tijdens
en na UiT zonder uitlaat
Coördineert Villa Velo in de
Sint-Janstraat/SintJanskerkhof.
Coördineert autovrije
zondag.
Schakelt de APNR-camera’s
uit en controleert de
doorgangsbewijzen aan de
invalswegen van het
centrum.
Plaatsen van tekstkarren op
07/9 – tekst: Centrum
autovrij op 16 september
van 10 uur tot 19 uur.
Leveren en ophalen
vuilnisbakken binnenplein
stadhuis voor en na 16/9

Marketing &
Communicatie geeft
precieze aantallen en
locaties begin
september door.

Toezicht Financiën. Protestantse kerk Mechelen-Noord. Vraag om toelage en
gebruik zaal stadhuis voor receptie 725-jarig bestaan St.Julianusgasthuis.
Besluit:
Artikel 1
Het college verleent medewerking van de stad aan de viering n.a.v. het 725-jarig bestaan van
het St. Julianus-of Passantengasthuis aan de Keizerstraat 28, georganiseerd door de
Verenigde Protestantse Kerk Mechelen-Noord door het gratis ter beschikking stellen van de
Keldermanszaal voor een receptie op 7 oktober 2018 om 16 uur.
Artikel 2
Het college besluit dat het huishoudelijk reglement op het gebruik van zalen op het stadhuis
van toepassing (o.a. waarborg, verzekering,…) is.
Dranken dienen afgenomen te worden van de Stad en dienen aangerekend te worden.
De stad zal als tegemoetkoming voor de receptie tussenkomen in de receptiekosten voor een
maximum bedrag van 300,00 EUR. Deze uitgave dient verrekend te worden op de
budgetsleutel 2018/6130060/20/0119/11- receptiekosten.
Artikel 3
Het college besluit dat de Protestantse Kerk Mechelen-Noord zelf dient in te staan voor het
verzorgen van de receptie.
Artikel 4
Het college duidt Bart Somers, burgemeester, en Marc Hendrickx, schepen, als afgevaardigden
aan op de receptie/de kerkdienst.
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mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Child Focus Run 23 september
2018. Alternatief parcours en materiaalaanvraag.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Emolife voor het uitvoeren van alternatief A – 2 maal afstand 5.2km, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 Wat betreft de fietsrecreanten komende uit de richting Muizen stellen we voor dat de
organisatie de nodige signalisatie en seingever voorziet ter hoogte van café “Het
Brughuis” waarbij de seingever de fietsrecreanten er hen attent op maakt dat ze de
overzijde van de Dijle nemen zodoende dat ze niet in conflict komen met de lopers.
 De aanvrager dient de toelating te bekomen van de NV Vlaamse Waterweg, Oostdijk
110 te 2830 Willebroek voor wat betreft het gebruik van het jaagpad langs de Dijle
richting Muizen.
 Tevens dient de toelating bekomen te worden van Natuurpunt (vereniging voor natuur
en landschap Vlaanderen), Coxiestraat nr 10 te 2800 Mechelen aangezien de fietsers in
natuurgebied rijden vanaf de Dijledijk.
 Verder dient de in-en uitrit van de Nekker (aan het rond punt) steeds mogelijk te
blijven voor leveranciers en bezoekers.
 De organisator dient het jaagpad langs de Dijle tussen Spuibeekstraat en het weggetje
richting “groot sas” fysisch in twee delen op te splitsen. Op deze manier lopen de
lopers langs de zijde sportpark De Nekker en rijden de fietsrecreanten, komende uit
de richting Lakenmakersstraat, langs de zijde Dijle waarna ze richting “groot sas”
moeten rijden en via de overzijde van de Dijle richting Muizen kunnen rijden.
 De aanvrager dient op volgende plaatsen seingevers, drager van een armband met de
Belgische driekleur en een bordje met de figuur C3 (wit vlak, rood omrand) te plaatsen:
o Spuibeekstraat- kruispunt met de weg die aan de voorzijde van de bioscoop
loopt;
o Spuibeekstraat- parking schaatsbaan;
o Jaagpad Dijle - Spuibeekstraat (jaagpad tussen Spuibeekstraat en
sluizencomplex in twee verdelen);
o Jaagpad Dijle – sluizencomplex (jaagpad tussen Spuibeekstraat en
sluizencomplex in twee verdelen);
o Jaagpad Dijle- weg waar de fietsers richting natuurgebied fietsen;
o Spuibeekstraat-plaats waar de fietsers uit het natuurgebied komen gereden;
o Spuibeekstraat-In-uitgang de Nekker : 2 seingevers;
o Spuibeekstraat ter hoogte parking sporthal De Nekker;
o Spuibeekstraat-grindparking.
o Dijlepad – café “Het Brughuis” Muizen
Artikel 2
Het college gaat niet akkoord om het materiaal gratis ter beschikking te stellen en het
retributiereglement dient toegepast te worden.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum
23/9/2018

opdracht
Ter beschikking stellen van
het gevraagde materiaal:
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60 banken
1 koelcel Humbaur
200 nadarbarelen
60 stoelen
85 tafels van 2.10m
10 vlaggen in open lucht

opmerking
Huurprijs: 723,75,00
euro, mits bewijs
storting goed doel
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23/9/2018

De groenkleurige metalen
paaltjes in de Spuibeekstraat
ter hoogte van het rond punt
aan het sportpark De Nekker
verwijderen;

Bouwdienst. 20180166_OGV. Fietspad Tivolipad. Doorverwijzing van de zaak
van de wegen naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijke
omgevingsambtenaar en bij het voorstel van voorwaarden, en brengt bijgevolg een
voorafgaand voorwaardelijk gunstig advies uit over de aanvraag, ingediend door de stad
Mechelen voor de aanleg van een fietspad tussen de Tivolilaan en de site van het nieuwe
ziekenhuis, de aanleg van een nieuwe parking ter hoogte van het Vuurkruisenplein en een
fiets- en voetgangersbrug over de Vrouwvliet naar het Tivolipark, en de heraanleg van het
fietspad ter hoogte van de kruising van het Vuurkruisenplein en de Eikestraat, te 2800
Mechelen en met als kadastrale omschrijving afdeling 2, sectie E nummers 270T, 258A, 259A
en afdeling 2, sectie B, nummers 415P2 en 415R2.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de zaak van wegenis, in toepassing van artikel 31 van het
omgevingsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de
omgevingsvergunning, voor de aanleg van een fietspad tussen de Tivolilaan en de site van
het nieuwe ziekenhuis.

P&P - Ruimtelijke Planning. Ontwerp-Nota Ruimte Provincie Antwerpen Consultatie.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de ontwerp-Nota Ruimte van de Provincie Antwerpen.
Artikel 2
Het college keurt het advies op de ontwerp-Nota Ruimte goed, mits aanvulling met volgende
bemerkingen:
 1. opmerking dat voorstel van concretisering op kaart ''ruimtelijke vertaling van de 7
strategieën' een incorrect beeld geeft van de feitelijke en gewenste ruimtelijke situatie te
Mechelen, qua schaalgrootte en kernen. De stad Mechelen zal zelf een tegenvoorstel
uitwerken volgens de vooropgestelde principes en dit in de loop van september/begin
oktober aan de provincie bezorgen
 2. opmerking dat er vooral rond de N/Z-as gewerkt wordt en dat de steeds meer
belangrijke O/W-as minder uitgewerkt wordt. Deze logische as moet veel meer als
ruimtelijke drager aan bod komen. (cfr. Vlaamse ruit)
 3. vaststelling dat de provinciale ruimtelijke omschrijving erg problematisch is voor een
stad als Mechelen die zich op de grens van de provincie bevindt en een heel belangrijk
economisch en sociologisch hinterland heeft ten zuiden van de provinciegrens (Bonheiden,
Hever, Zemst, Boortmeerbeek...)
en geeft opdracht om dit advies over te maken aan de provincie.
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Integraal Stedelijk Beleid. Overleg stad - Agentschap Wegen en Verkeer.
Verslag overleg 4 juli 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van het overleg met Agentschap Wegen en Verkeer
(AWV) d.d. 4 juli 2018.
Artikel 2
Het college neemt er akte van dat de volgende vergadering met Agentschap Wegen en Verkeer
zal plaatsvinden op 28 november 2018 om 09.30u in zaal Wollebrandt 2.14.

P&P - Mobiliteit. Schoolomgeving Zonnebergen Walem.
Verkeersproblematiek. Schoolstraat. Voorstel maatregelen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de verkeersproblematiek in de omgeving van de school De
Zonnebergen te Walem.
Artikel 2
Het college beslist de voorliggende maatregelen in de Alfred De Taeyestraat en Pastorijstraat
uit te voeren.
Artikel 3
Het college vaardigt Marina De Bie, schepen, af voor terugkoppeling hierover aan een delegatie
van betrokkenen, voorafgaand aan de implementatie van deze maatregelen.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

Opdracht

Verkeerssignalisatie

Plaatsen verkeersborden B19 en B21

Marketing en
Communicatie
Uitvoeringsdiensten

Communiceren naar de buurt door middel
van een bewonersbrief
Plaatsen paaltjes

Fin. impact

P&P - Mobiliteit. Busontsluiting ziekenhuis. Maatregelen in Mezenstraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de voorgestelde werken en het voorstel van Emmaüs om dit
door hun aannemer te laten uitvoeren.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan team verkeerssignalisatie om vaste signalisatie voor een
parkeerverbod te plaatsen in de Mezenstraat.
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Economie. Bedrijvenbeleid. Open bedrijvendag.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met het verlenen van logistieke medewerking en het gebruik van
stedelijke communicatiekanalen aan Open Bedrijvendag.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de stadsdiensten om hun medewerking te verlenen. Aan de
dienst economie wordt gevraagd de exacte opdracht tijdig te communiceren aan de betrokken
diensten.
Artikel 3
Het college besluit om dit jaar niet deel te nemen aan de Open Bedrijvendag met een
stadsdienst.
Artikel 4
Het college keurt de hotspot over Mechelen voor de brochure van Open Bedrijvendag goed.

Economie. Aanvraag Evenement. Verjaardagsfeest voor het 20 jarig bestaan
van café Friends.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan Big
Friends bvba voor de organisatie van 20 jaar Friends op het Koning Albertplein 1 van 7
september 2018 van 8u tot 8 september 2018 3u ‘s nachts, mits aan alle voorwaarden wordt
voldaan:
 De inname van het voetpad dient overeenkomstig artikel 114 van de ABP steeds min. 1,5
m vrije doorgang voor de voetgangers vrijgehouden te worden.
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator. Het
evenementenloket zal de bewonersbrief opstellen en dient door de organisator voor 24
september 2018 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min voor
de binnenlocatie op 7 september 2018 van 17u tot 8 september 2018 tot 3u conform
goedgekeurd kader geluidsnormen 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.
Er wordt geen toelating gegeven voor een verhoogde geluidsnorm voor de buitenlocatie.
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het voorzien van een vuurspuwer, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 De bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd.
 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.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Straatbarbecue Stuivenbergbaan 9
september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de Zen Kenpo
System een toelating wordt verleend om een straatbarbecue te organiseren op zondag 9
september 2018 van 15u tot 21u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 Algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005.
 Conform het goedgekeurde kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 mag de maximale
geluidsnorm niet meer dan 85 dB(A) bedragen.
 Algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005.
 Een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden.
 Er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP).
 Algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014.
 De organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen.
 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.
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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.
 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.
 De provinciale richtlijnen brandpreventie.
Artikel 3
Het college geeft geen toelating om de straatbarbecue op het straat te laten doorgaan. De
straat wordt niet verkeersvrij gemaakt. De organisator kan uitwijken naar het plein voor de
kerk of voor de school De Beemden.

Toerisme en UiT. Motorhomeclub BAOC. Wijziging camperweekend 16 t.e.m.
18 november 2018 i.p.v. 9 t.e.m. 11 november 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het verblijf van 20-25 motorhomes van Motorhomeclub BAOC van 16 tot en
met 18 november 2018 goed, met dien verstande dat rekening wordt gehouden met de
aanvraag / organisatie door Circus Barones, gedurende deze periode.
Artikel 2
Het college wijst de parking 2 gelegen tussen de ring en het Provinciaal Sport- en
Recreatiecentrum De Nekker, aan de zijde van de bestaande kampeerautoplaatsen en De
Nekker, toe als staanplaats voor kampeerauto’s van Motorhomeclub BAOC van 16 tot en met
18 november 2018. De kampeerauto’s mogen de gebruikers van de shopping shuttle (parking
aan de zijde UGC) niet hinderen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Malinas Machinas 15 en 16
september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan Joy
vzw voor de organisatie van Malinas Machinas op en rond het skatepark op 15 en 16
september 2018, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator. Het
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•

evenementenloket zal de bewonersbrief opstellen en dient door de organisator voor
1/9/2018 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
Te respecteren uren:
o Zaterdag 15/9/2018 van 14u tot 24u
o Zondag 16/9/2018 van 14u tot 23u
De organisator dient rekening te houden en afspraken te maken met de organisator van BK
Bakfietsen dat doorgaat op 15/9/2018.
Gezien dit evenement valt onder de categorie grootschalig (+500 bezoekers), dienen
volgende documenten extra aangeleverd te worden, 4 weken voor het evenement, nl.
13/8/2018:
- Het PRIMA dossier
- Mobiliteitsplan
- inplatingsplan
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.

Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 0,00 euro - benefiet
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
15/9/2018 van 20u tot 24u EN 16/9/2018 van 17u tot 23u, conform goedgekeurd kader
geluidsnormen college dd. 24.02.2017, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers
 Bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator
 In geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie.
 Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes.
 Meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.
Artikel 4
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Kim Iwens 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, 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.
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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 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 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Uitvoeringsdiensten

15 en
16/9/2018

Ter beschikking stellen van
elektriciteit

Wijkonderhoudsteam

15/9/2018

Ter beschikking stellen van
10 vuilnisbakken

opmerking

Uitvoeringsdiensten. Kennisname verslag stuurgroep groenonderhoud dd. 13
juni 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van stuurgroep groenonderhoud van 13 juni 2018.
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 12 september 2018 om 10.00.
Artikel 2
Het college opteert voor het gebruik van:
A: mengsel Volendam: dit is een mengsel met 2 bloeiperiodes en is biodivers , trekt vlinders
en bijen aan.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan:
Uitvoeringsdiensten –
Patrick Zeeuws
Beheer openbaar domein
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groenonderhoud”
Een volledige inventaris en timing
opstellen wanneer het onderhoud
wordt overgedragen zodat de

Zo snel mogelijk
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Beheer openbaar domein

Aankoopbeheer

Beheer openbaar domein

Uitvoeringsdiensten –
Myriam Dewael
uitvoeringsdiensten

uitvoeringsdiensten een planning van
deze opdracht (omvang –
budget,enz..) kunnen opstellen en dit
opgeven voor begroting 2019.
Inventaris en timing overmaken aan
Meet- en Weetcel zodat de digitale
groeninventaris up to date kan
gehouden worden
Aankoopbeheer moet in samenwerking
met stuurgroep groenonderhoud
bekijken of het juridisch mogelijk is
dat de stad een soort raamcontract
groenaanleg afsluit en aannemers
wegenbouw kan opleggen/verplichten
met dit raamcontract de
groenaanplantingen te realiseren.
Voor de privaat ontwikkelaars en
verkavelingsprojecten zou best met
een up to date leidraad gewerkt
worden zodat er uniformiteit in de
projecten komt. Deze checklist moet
minimale kwaliteitseisen en soortkeuze
bevatten. Er moet een
onderhoudsplanning met de
begrotingstechnische gevolgen voor de
MJplanning komen voor alle projecten
die door de groep moeten
onderhouden worden.
Coördinatie/opvolging aanplantingen
bloembollen september/ oktober 2018
Onderhoudsbudget in
begrotingopgave/bespreking 2019 op
te nemen (om te kunnen begroten is
er een volledige inventaris nodig –
moet nog opgemaakt worden door
beheer openbaar domein)

Zo snel mogelijk

Artikel 4
Het college geeft opdracht om een bijkomend overleg in te plannen over hoe de aanplantingen
zullen uitgevoerd worden voorafgaand aan de aanplanting (zo natuurlijk mogelijk aanplanten).

Overheidsopdrachten. Verwijzing naar de gemeenteraad voor goedkeuring
van de voorwaarden en de wijze van gunnen inzake de opdracht
"Leveren eerlijk geproduceerde veiligheidsbenodigdheden,
veiligheidsschoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen" - bestek
2018-OO-UIT-387.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst voor goedkeuring naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de wijze van gunnen voor de opdracht “Leveren eerlijk geproduceerde
veiligheidsbenodigdheden, veiligheidsschoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen” met
de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking aan de
voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2018-OO-UITV-387 met als
gunningscriteria:
- Prijs: 50 punten
- Kwaliteit/design/draagcomfort: 40 punten
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-

Service en dienstverlening: 5 punten
Ecologische vereiste: 5 punten

Artikel 2
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Facility. Parkeerproblematiek Jodenstraat ifv werf Predikherenklooster.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt, inzake de werken in het Predikherenklooster, kennis van de aanvraag tot
verlenging van het parkeerverbod in de Jodenstraat, van 1/10 tot 21/12/2018.
Artikel 2
Het college kent opnieuw 12 parkeerplaatsen toe (6 aan elke zijde van de Jodenstraat ter
hoogte van de kerk, zoals momenteel lopende, of 56 meter) voor werfverkeer en lossen en
laden, en dit van 1/10 tot 21/12/2018, onder volgende voorwaarden:
 De kleinere werfvoertuigen (personenwagens en camionetten) dienen gestationeerd te
worden in de Tinelparking.
 De ingenomen parkeerplaatsen voor werftransporten dienen ’s nachts opengesteld te
worden voor bewonersparkeren.

Sociale zaken. Starten met vrijwilligerswerk met juristen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis dat de opstart van het nieuw initiatief vrijwilligerswerking MeRsi
(Mechelen Rechtenservice) door de Sociale Dienst zal voorgelegd worden aan het Vast Bureau
van het Sociaal Huis.
Artikel 2
Het college gaat akkoord om twee infosessies voor te bereiden op woensdag 5 september 2018
om 16u en vrijdag 14 september 2018 om 16 in de Keldermanszaal.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan Bestuursondersteuning om na de infovergadering de aanwezige
juristen een drankje aan te bieden.
Artikel 4
Het college vaardigt schepen Koen Anciaux af op het persmoment op maandag 27 augustus
2018 om 11u.
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