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

Interne Dienst Preventie en Bescherming. Kennisname maandverslag
augustus 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het maandverslag augustus 2017 van de dienst Interne
Preventie en Bescherming op het Werk.
Artikel 2
Het college verwijst het maandverslag augustus 2017 naar de overlegcomités.

Toezicht Financiën. OCMW-vereniging Audio. Aktename overzichtslijst van
de beslissingen genomen op de Raad van beheer van 6 oktober 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de overzichtslijst met een beknopte omschrijving van de
beslissingen genomen in de Algemene Vergadering van de OCMW-vereniging Audio van 6
oktober 2017.

Toezicht Financiën. Kerkfabrieken. Aktename notulen Kerkraad LieveVrouweparochie 6 oktober 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkraad van de kerkfabriek LieveVrouweparochie van 6 oktober 2017.

Financiën. Jaarrekening 2016. Goedkeuring door Agentschap Binnenlands
Bestuur. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur waarbij de
jaarrekening 2016 van de stad wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename besluit van de Gouverneur van de provincie Antwerpen d.d. 20 oktober 2017 tot
goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2016.
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Economie. Mechelen MeeMaken vzw. Evenementenkalender 2018.
Afwijkingen op wekelijkse rustdag.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het voorgestelde jaarprogramma van Mechelen MeeMaken.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de toeristische erkenning voor de stad Mechelen, met als gevolg
voor de handelaars dat het college 15 maal per jaar een afwijking kan toestaan op de
zondagsrust, met tewerkstelling van personeel.
Artikel 3
Het college staat afwijkingen op de wekelijkse rustdag toe voor:
 Wintersolden:
zondag 7 januari 2018
 Warm Welkom Weekend:
zondag 18 maart 2018
 Zomersolden:
zondag 1 juli 2018
 Koopzondag (en braderie):
zondag 9 september 2018
 Warm Welkom Weekend:
zondag 7 oktober 2018
 Winkelzondagen Eindejaar:
zondag 16, 23 & 30 december 2018

Economie. Handelsadviesraad - Kennisname verslag 18 oktober 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de Handelsadviesraad van 18 oktober 2017.

Preventie en Veiligheid. Coördinatie. Aktename verslag stedelijke
consultatieve preventieraad van 9 oktober 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van de stedelijke consultatieve preventieraad van 9
oktober 2017.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Blaasbalgstraat - Meysbrug - Muntstraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Blaasbalgstraat, Meysbrug en
Muntstraat en die herstellingswerken van de rijweg tot doel hebben.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
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Werkuren:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
Maximale belasting werfverkeer:
Voor de transporten van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter is een afzonderlijke
aanvraag nodig bij de dienst signalisatie.
Aan- of afvoer van afvalstoffen en bouwmaterialen:
De transporten van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter zijn in de binnenstad niet
toegelaten op:
 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 07.45 en 08.45 u en tussen 15.30 en
17.00 u;
 woensdag tussen 07.45 en 08.45 u, tussen 11.45 en 12.45 u en tussen 15.30 en 17.00 u.
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit, mits
het voorzien van een kwalitatieve doorgang voor fietsers/voetgangers:
Fase 1 - Blaasbalgstraat:
Omleiding via Korte Ridderstraat > Lange Ridderstraat > Leermarkt
De paaltjes aan de Hazestraat zullen open gezet worden zodat de brandweer alle straten kan
bereiken.
Fase 2 - Meysbrug:
Omleiding via Augustijnenstraat > ’t Vlietje > Rik Woutersstraat > Huidevettersstraat >
Blaasbalgstraat.
- Augustijnenstraat (tussen Meysbrug en ’t Vlietje) wordt van richting omgedraaid.
- ’t Vlietje wordt van rijrichting omgedraaid.
- Rik Woutersstraat (tussen ’t Vlietje en Muntstraat) wordt dubbelrichting.
- Huidevettersstraat wordt van rijrichting omgedraaid.
- Blaasbalgstraat (tussen Huidevettersstraat en de werfzone) wordt dubbelrichting.
- Leermarkt (tussen Blaasbalgstraat en Lange Ridderstraat) wordt dubbelrichting.
- Lange – en Korte Ridderstraat worden dubbelrichting.
Fase 3 - Muntstraat:
Muntstraat wordt doodlopend tot tegen de werfzone. Het verkeer moet wegrijden via
Leermarkt en Blaasbalgstraat.
- Leermarkt (tussen Muntstraat en Blaasbalgstraat) wordt dubbelrichting.
- Blaasbalgstraat (tussen Leermarkt en Huidevettersstraat) wordt dubbelrichting.
Artikel 4
Het college neemt er kennis van dat de signalisatieplannen door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct zijn verklaard en keurt deze goed.
Artikel 5
Het college besluit de werf, in de periode van 20/11/2017 tot 22/11/2017 toe te staan op
voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 de bewoners/handelaars van de Blaasbalgstraat, Meysbrug, Leermarkt, Huidevettersstraat,
Rik Woutersstraat, Korte – en Lange Ridderstraat ten laatste 10 en ten vroegste 15
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kalenderdagen voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het
ontwerp bewonersbrief dient voorgelegd aan de communicatiecel wegenwerken.
voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt aan dienst infrastructuur.

Artikel 6
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden;
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Koningin Astridlaan 106.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Koningin Astridlaan 106 en die
het plaatsen van nieuwe ramen in een appartementsgebouw tot doel hebben.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
Werkuren:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u)
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
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 besluit, mits
het voorzien van een kwalitatieve doorgang voor fietsers/voetgangers, dat:
 de straat dubbelrichting wordt tot tegen de werfzone.
De wijk Mgr. Van Nuffelstraat kan ontsluiten via de Koolstraat en Battelsesteenweg.
Het plaatselijk verkeer met een bestemming achter de werfzone kan via de Vekestraat
rijden.
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de rijbaan enkel afgesloten wordt tijdens de werkuren (van 7u tot 17u). Na 17u kan het
verkeer wel door.

Artikel 4
Het college neemt er kennis van dat het signalisatieplan door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct is verklaard en keurt dit goed.
Artikel 5
Het college besluit de werf, in de periode van 21/11/2017 tot 01/12/2017 toe te staan op
voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 de bewoners van de Koningin Astridlaan (zijde werf), Mgr. Van Nuffelstraat,
Dageraadstraat, Lemmensstraat, Auwegemstraat en Vekestraat ten laatste 10 en ten
vroegste 15 kalenderdagen voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de
werken. Het ontwerp bewonersbrief dient voorgelegd aan de communicatiecel
wegenwerken.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt aan dienst infrastructuur.
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 - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Karolingenstraat 6.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Karolingenstraat 6 en die
dakwerken tot doel hebben.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
Werkuren:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u)
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
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Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit dat
de Karolingenstraat doodlopend wordt tot tegen de werfzone. Het verkeer uit de Kerkstraat
moet wegrijden via August Lenaertsstraat.
Er dient een kwalitatieve doorgang voor fietsers en voetgangers voorzien te worden naast de
werfzone.
Artikel 4
Het college neemt er kennis van dat het signalisatieplan door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct is verklaard en keurt dit goed.
Artikel 5
Het college besluit de werf, in de periode van 27/11/2017 tot 08/12/2017 toe te staan op
voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 de bewoners van de Karolingenstraat en Kerkstraat ten laatste 10 en ten vroegste 15
kalenderdagen voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het
ontwerp bewonersbrief dient voorgelegd aan de communicatiecel wegenwerken.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt aan dienst infrastructuur.
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.

Bestuurlijk Beheer. Budget 2018. Behandeling in verenigde raadscommissie
en gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college treft volgende schikkingen inzake de behandeling van het budget 2018 en de
meerjarenplanning door de gemeenteraad:
 Op maandag 11 december 2017 om 20.00 uur, wordt een zitting van de verenigde
raadscommissie gehouden in de raadzaal van het stadhuis, met als enig agendapunt:
- Presentatie budget 2018 en meerjarenplanning door de afdeling Financiën.
 De gemeenteraad van dinsdag 19 december 2017 zal aanvatten om 18.30 uur, met
onderbreking, na de algemene toelichting en bespreking door de vijf fracties, omstreeks
21.00 uur voor het nuttigen van broodjes in de Kolommenzaal van het stadhuis.
 Timing voor het beschikbaar stellen van wettelijke documenten:
- Maandag 4 december 2017 of dinsdag 5 december 2017: terbeschikkingstelling in
cobra@home van de wettelijke documenten budget (toepassing artikel 148 § 4
gemeentedecreet).
- Ter beschikking stelling agenda en ontwerpbesluiten gemeenteraad in cobra@home:
maandag 11 december 2017
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Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de afdeling bestuurlijk beheer om de gemeenteraadsleden, pers
en publiek hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de jeugddienst om een scherm en beamer te installeren in de
raadszaal op 11 december 2017.

Bestuurlijk Beheer. Cipal. Bijzondere algemene vergadering 15 december
2017. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat volmachtdrager.
Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 a) Goedkeuring van de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van Cipal
op vrijdag 15 december 2017 om 10.30u in het seminariecomplex De Vesten, Kanaalweg
6/1 te 2430 Laakdal;
 b) Mandaatverlening aan volgende vertegenwoordigers om in te stemmen met de
voorgelegde agendapunten:
- als volmachtdrager: mevrouw Martine De Raedemaeker, gemeenteraadslid,
Augustijnenstraat 7, 2800 Mechelen;
- als plaatsvervangend volmachtdrager: mevrouw Magda Van Loon, gemeenteraadslid,
Kauwendaal 10, 2800 Mechelen.

Bestuurlijk Beheer. Igemo. Buitengewone algemene vergadering 15
december 2017. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat
volmachtdragers. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 a) Goedkeuring van de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van
Igemo op vrijdag 15 december 2017 om 18.30 uur in de kantoren van Ivarem –
vergaderzaal Themis, Leuvensesteenweg 443D te 2812 Muizen.
 b) Mandaatverlening aan volgende vertegenwoordigers om in te stemmen met de
voorgelegde agendapunten:
- (1) de heer Stefaan Deleus, schepen, p/a stadhuis, Grote Markt 21 te 2800 Mechelen
- (2) de heer Christiaan Backx, schepen, p/a stadhuis, Grote Markt 21 te 2800 Mechelen
- (3) de heer Alexander Vandersmissen, gemeenteraadslid, Olmenstraat 19, 2800
Mechelen
- (4) de heer Patrick Princen, gemeenteraadslid, Watertorenstraat 7, 2812 Muizen Mechelen
en toekenning van het volledige stemmenaandeel van de stad in de algemene vergadering
van Igemo aan de heer Stefaan Deleus, met dien verstande dat wanneer hij de algemene
vergadering niet kan bijwonen, de stemmen automatisch worden toegekend aan één van
de andere aangeduide vertegenwoordigers, rekening houdend met volgende rangorde (1 =
de heer Christiaan Backx, 2 = de heer Alexander Vandersmissen en 3 = de heer Patrick
Princen).
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Bestuurlijk Beheer. Pontes. Gewone algemene vergadering 20 december
2017. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat volmachtdrager.
Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 a) Goedkeuring van de agendapunten van de gewone algemene vergadering van Pontes op
woensdag 20 december 2017 om 18.30 uur in zaal ‘Salons van Edel’, Terbekehofdreef 13 in
2610 Wilrijk;
 b) Mandaatverlening aan volgende vertegenwoordigers om in te stemmen met de
voorgelegde agendapunten:
- Als volmachtdrager: mevrouw Kerstin Hopf, gemeenteraadslid, Patrijzenstraat 9, 2811
Mechelen-Leest.
- Als plaatsvervangend volmachtdrager: mevrouw Rita Van den Bossche,
gemeenteraadslid, Ontvoeringsplein 10/102, 2800 Mechelen.

Interne Dienstverlening en Protocol. Koninklijke Kring voor Oudheidkunde,
Letteren en Kunst van Mechelen. Goedkeuring gebruik raadzaal op 20
januari 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de vraag van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en
Kunst Van Mechelen om in het kader van ‘Roep om rechtvaardigheid’ en de herdenking van het
proces van Breendonk de raadzaal en de geluidsinstallatie te mogen gebruiken voor haar
jaarlijkse vergadering op zaterdag 20 januari 2018 van 14u30 tot 16u30.
Artikel 2
Het college beslist op te treden als medeorganisator en stelt de raadzaal en de
geluidsinstallatie gratis ter beschikking. De Kring dient zelf in te staan voor een beamer en
projectiescherm.
Artikel 3
Het college duidt Marc Hendrickx, Walter Schroons, Stefaan Deleus, Björn Siffer, Koen
Anciaux, schepenen, aan om aanwezig te zijn op de jaarvergadering in de raadzaal en op de
receptie na de vergadering in Huize Michiels op de Korenmarkt

Interne Dienstverlening en Protocol. Stichting voor de Zaligverklaring van
Keizerin Zita van Oostenrijk. Ter beschikking stellen Keldermanszaal
op 28 juni 2018 tegen normaal huurtarief.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit inzake de receptie naar aanleiding van de voordracht over Keizerin Zita
door Aartshertog Christiaan van Oostenrijk op donderdag 28 juni 2018 van 21u30 tot 23u de
Keldermanszaal van het stadhuis en het nodige materiaal ter beschikking te stellen tegen het
normale huurtarief van 600 EUR per dagdeel.
Het huishoudelijk reglement en het retributiereglement op het gebruik van zalen op het
stadhuis is van toepassing (o.a. waarborg, verzekering,…).
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De dranken zullen worden aangerekend aan het geldende tarief.

Toezicht Financiën. Kerkfabriek Emmaüs Overdracht bouwheerschap werken
dak Sint-Martinuskerk Hombeek - verwijzen naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring overname bouwheerschap van de kerkfabriek Emmaüs van dakwerken SintMartinuskerk Hombeek.

Toezicht Financiën. AV Dodoens. Budgetwijziging 1/2017 en
meerjarenplanwijziging 2014-2020. Verwijzen naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014-2020 van de OCMW-vereniging Dodoens.
 Kennisname budgetwijziging 1/2017 van de OCMW-vereniging Dodoens.

Toezicht Financiën. Budget 2018 en meerjarenplan 2015-2021 OCMW
vereniging Audio. Verwijzen naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2015-2021 van de OCMW-vereniging Audio.
 Kennisname van het budget 2018 van de OCMW-vereniging Audio.

33.

Strategie en Ontwikkeling. Mechelen Kinderstad: schenking opbrengt
Rommy-knuffel aan een goed doel.

Besluit:
Artikel 1
Het college is akkoord met de voorgestelde prefinanciering van de vzw De Keeting voor de
inrichting van een speelhoek door uitbetaling van een toelage van 4.250 euro.

P&P - Stadsontwikkeling. Goedkeuring bestek voor de herontwikkeling van
de Sint-Albertussite te Muizen, met bijlagen. Doorverwijzing naar
gemeenteraad.
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Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de mededingingsprocedure met
onderhandeling aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek nummer
2017-OO-PP-249 inzake de opdracht ‘Herontwikkeling van de Sint-Albertussite met bouwen renovatieverplichting te Muizen (Mechelen)’.
Artikel 2
Het college is akkoord met de voorgestelde gunningscriteria en hun weging:
 1. Financiële planning (35 punten)
 2. Architecturale en Bouwfysische kwaliteit (35 punten)
 3. Planning en Uitvoeringstermijn van de realisatie van de Opdracht (30 punten).
Artikel 3
Het college is akkoord dat de stad de geselecteerde kandidaten vergoedt die een volledige en
volwaardige offerte indienen (regelmatige offerte, voorontwerp en meetstaat) en die de
beslissing van de stad aanvaarden om de opdracht niet aan hem te gunnen.
Artikel 4
Het college is akkoord dat 2 mensen van de verenigingen van ’t Kranske zullen worden
betrokken bij de beoordeling van de offertes en dat de Kerkfabriek en de Vereniging Parochiale
Werk (VPW) op de hoogte gehouden worden van het verloop en de uitkomst van de
gunningsprocedure.
Artikel 5
Het college is akkoord dat de overwegend groene buitenzone in het gebied publiek
toegankelijk gehouden wordt via een erfdienstbaarheid en dat de stad zal instaan voor het
onderhoud volgens een nog te bepalen formule en mits de ondergronds parkeergarage aan de
vooropgestelde technische eisen voldoet.
Artikel 6
Het college is akkoord met de vooropgestelde bepalingen van het bestek die ervoor moeten
zorgen dat de renovatie van de kerk en de bouw van het ontmoetingscentrum niet tot op het
einde worden gehouden.

P&P - Stadsontwikkeling. Tinelsite. Vaststelling nieuwe straatnaam voor het
binnengebied. Verwijzing naar gemeenteraad voor principiële
beslissing.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit principieel aan het binnengebied van het project Tinel, gelegen tussen de
Kattenbleekstraat en de Van Busleydenstraat te Mechelen, de straatnaam ‘Gendarmenhof’ toe
te kennen.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Principiële vaststelling van de straatnaam ‘Gendarmenhof’ voor het binnengebied van het
project Tinel te Mechelen.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de dienst Vastgoedbeleid om voor de naamgeving van het
binnengebied van de Tinelsite een openbaar onderzoek te organiseren na principiële
vaststelling door de gemeenteraad van 28 november 2017.
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Overheidsopdrachten. Opmaak van een ontwikkelingsvisie voor de site van
de uitvoeringsdiensten en omgeving - gunning bestek 2017-OO-PP273.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van nazicht van de offertes van 27 oktober 2017,
opgesteld door Afdeling projecten en planning in samenwerking met de Dienst
Overheidsopdrachten, in het kader van de opdracht “Opmaak van een ontwikkelingsvisie voor
de site van de uitvoeringsdiensten en omgeving” - bijzonder bestek nr. 2017-OO-PP-273.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
Het college gunt de opdracht “Opmaak van een ontwikkelingsvisie voor de site van de
uitvoeringsdiensten en omgeving” aan de economisch meest voordelige (rekening houdend
met de gunningscriteria) bieder, zijnde NERO architecten, Sint-Markoenstraat 28 te 9032 Gent.

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Burgemeestersconvenant. Verwijzing
naar de gemeenteraad van het voorstel tot goedkeuring van indiening
van de emissie-inventaris van het grondgebied Mechelen bij de
Europese Commissie en goedkeuring uitbreiding opdracht 2015-CA792.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring indiening bij de Europese Commissie, in het kader van het Convenant of
Mayors, van de CO2 nulmeting stad Mechelen 2015: monitoring emission inventory (MEI).
Artikel 2
Het college keurt de uitbreiding goed van de overheidsopdracht 2015-CA-792 “Opmaak
emissie-inventaris 2013-2015-2017 van het grondgebied Mechelen : aanstellen studiebureau”.

P&P - Mobiliteit. Wijziging locatie elektrische laadpaal. Geschrapte locatie
Veemarkt. Vervangende locatie.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met het vervangen van de elektrische laadpaal op locatie “Veemarkt”
met de eerste reservelocatie “Zandpoortvest”.
Artikel 2
Het college geeft de volgende opdrachten:
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Dienst

Opdracht

Opmerking

Uitvoeringsdiensten

Signalisatie en beschermende voorzieningen plaatsen bij
effectieve realisatie van de laadpaal (projectcoördinator
stemt verder af)

i.s.m.
Mobiliteit

P&P - Mobiliteit. Plangroep Mobiliteit. Aktename verslag van 18 oktober
2017 en goedkeuren acties.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de Plangroep mobiliteit van 18 oktober 2017.
Artikel 2
Het college beslist:
 1. Vennekant/Landouwstraat: Geen actie
 2. Europalaan: Politie stuurt recentste tellingen door + agenderen op plangroep van 10
november 2017
 3. Stuivenbergbaan: Vraag wordt overgemaakt aan AWV
 4. Vinkstraat: Tellingen door politie laten uitvoeren
 5. Rode Molenstraat: Overleg en resultaten bevraging afwachten
 6. Milsenstraat: Het kabinet neemt dit verder op
 7. Oude Antwerpsebaan: Geen actie
 8. Kruiskensstraat: Tellingen laten uitvoeren door politie
 9. Pareipoelstraat: Tellingen laten uitvoeren door politie
 10. Korenmarkt: Verplaatsen van signalisatiebord E1
 11. Leiestraat: Geen actie
 12. Elektriciteitstraat: Verwijderen haaientanden en aanbrengen van zebrapad op deze
plaats
 13. Stenenmolenstraat: TOOD vraagt plannen op en bezorgt deze aan mobiliteit + controle
op inname openbaar domein door gemeenschapswachten
 14. Geerdegem-Schonenberg: Geen actie
 15. Schorsmolenstraat: Geen actie
 16. Oude Antwerpsebaan: Uitteken van plan door team mobiliteit en plaatsen van paaltjes
met asverspringing
 17. Kruisbaan: Mobiliteit maakt plan op voor wegversmalling en rijbaankussen
 18. Roekstraat: Versturen van sensibiliserende brief naar bewoners
 19. Stuivenbergbaan: Geen actie
 20. Locomotiefstraat: Flitscontroles laten uitvoeren door politie
 21. Polderstraat: Team mobiliteit tekent plan uit voor plaatsen bloembak/paaltjes en
verplaatsen parkeerstroken.
 22. Batterijstraat: Geen actie
 23. Borgersteinlei: Tellingen laten uitvoeren + aftoetsen met schepen Sint-Katelijne-Waver
 24. Heike: Terugplaatsen van paaltjes
 25. De Nekker: Verplaatsen van bord
 26. Donkerlei: Plaatsen van paaltjes
 27. Leuvensesteenweg/Berkenlaan: Plaatsen van paaltje (zie artikel 7)
 28. Tuinbouwstraat: Aanbrengen van gele lijnen links en rechts naast poort + verlagen van
stoeprand.
 29. Louizastraat: Inplannen plaatsbezoek door team mobiliteit
 30. Liersesteenweg: Aanleggen van hoger fietspad met rode tegels en een paaltje plaatsen
 31. Pareipoelstraat: Geen actie
 32. Mechelbaan: Aanbrengen van D1-bord
 33. Grote markt: Plaatsen extra signalisatiebord met rijrichting voor ring
 34. Schuttersstraat: Schilderen van gele lijnen
 35. Nokerstraat: Mobiliteit neemt dit op met wegenwerken
 36. Mechelen-Zuid: Politie volgt dit verder op
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37. Grondgebied Mechelen: Team mobiliteit neemt dit intern op met politie.
38. Zemstseweg: Verwijzing naar opdracht openbaar domein van 12 mei. Er werd om een
tussenstand gevraagd die nog niet ontvangen werd.
39. Grote Nieuwedijkstraat: Geen actie
40. Boerenkrijgstraat: Terugplaatsen van E1-signalisatie
41. Nieuwe Beggaardenstraat: Verplaatsen bord en afstand van 5m toevoegen op bord
42. F. De Merodestraat/Sint-Janstraat: Geen actie
43. Persoonshoek: Geen actie
44. Paardenkerkhofstraat: zie artikel 3
45. Blokhuisstraat: Plaatsen E3 en E9a borden en schilderen lijnen
46. Tenderstraat: Schilderen witte lijnen

Artikel 3
Het college beslist inzake de parkeerproblematiek (actiepunt 44) om het huidige
parkeerregime in de Paardenkerkhofstraat te behouden.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Opdracht

Verkeerssignalisatie

Verplaatsen van E1-bord in Korenmarkt

Verkeerssignalisatie

Verwijderen haaientanden en aanbrengen
van zebrapad in Elektriciteitstraat
Verplaatsen van bord op domein De Nekker

Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein
Afdeling preventie
en veiligheid
Team Mobiliteit

opmerking

Aanbrengen van gele lijnen links en rechts
naast poort in de Tuinbouwstraat
Aanleggen van hoger fietspad met rode
tegels in Liersesteenweg
Aanbrengen van D1-bord in Mechelbaan
Plaatsen extra signalisatiebord met
rijrichting voor ring op Grote Markt
Schilderen van gele lijnen in de
Schuttersstraat
Terugplaatsen van E1-signalisatie in de
Boerenkrijgstraat
Verplaatsen bord en afstand van 5m
toevoegen op bord in Nieuwe
Beggaardenstraat
Plaatsen E3 en E9a borden en schilderen
lijnen in de Blokhuisstraat
Schilderen witte lijnen in de Tenderstraat
Plannen Stenenmolenstraat overmaken aan
team mobiliteit
Terugplaatsen paaltjes in Heike
Plaatsen van paaltje in Liersesteenweg
Plaatsen van paaltjes in Donkerlei
Plaatsen van paaltjes in de
Leuvensesteenweg/Berkenlaan
Verlagen van de stoeprand in de
Tuinbouwstraat
Controle op inname openbaar domein
uitvoeren bij werf in Stenenmolenstraat
Vraag van Stuivenbergbaan overmaken
aan AWV
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Team Mobiliteit

Uittekenen van plan voor verkeersituatie
Oude Antwerpsebaan
Uittekenen van plan voor verkeersituatie in
Kruisbaan
Versturen van sensibiliserende brief naar
bewoners Roekstraat
Uittekenen van plan voor verkeersituatie in
Polderstraat
Inplannen plaatsbezoek in Louizastraat

Team Mobiliteit
Team Mobiliteit
Team Mobiliteit
Team Mobiliteit
Team Mobiliteit

Verkeersituatie in Nokerstraat opnemen
met wegenwerken
Situatie ivm foutparkeren elektrische
voertuigen verder opnemen met politie

Team Mobiliteit

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

datum

Opdracht

Politie

Tellingen Europalaan overmaken aan
team mobiliteit

Politie

Tellingen uitvoeren in Vinkstraat

Politie

Tellingen uitvoeren in Kruiskensstraat

Politie

Tellingen uitvoeren in Pareipoelstraat

Politie

Flitscontrole uitvoeren in
Locomotiefstraat

Politie

Tellingen uitvoeren in Borgersteinlei

Politie

Verdere opvolging van fietssignalisatie in
Mechelen-Zuid

opmerking

P&P - Mobiliteit. Bluebike Veemarkt. Stand van zaken en goedkeuring
reclamecampagne.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de nieuwe timing voor bluebike op de Veemarkt: opening in
januari 2018.
Artikel 2
Het college geeft toelating aan Blue-mobilty en de Lijn om de promotie aan te brengen op één
schuilhuisje op de Veemarkt gedurende minimaal 6 maanden.

Marketing en Communicatie. Verslag algemene bewonersvergadering
Mechelen-Zuid.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van de algemene bewonersvergadering Mechelen-Zuid
van donderdag 5 oktober 2017.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de opdracht van de burgemeester aan de politie:
dienst
Politie - Dienst verkeer

datum

opdracht

opmerking

Snelheidsmetingen uitvoeren in de
Ridder Dessainlaan. Resultaten
achteraf ter bespreking op plangroep
mobiliteit brengen.

Economie. Principieel akkoord Open Bedrijvendag. Mechelen als hotspot.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de keuze van Mechelen als hotspot voor Open Bedrijvendag 2018 goed.
Artikel 2
Het college toont zijn interesse voor dit event en geeft opdracht aan de afdeling economie de
gevolgen van deze samenwerking verder te onderzoeken.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Verloren Zondag Rembert
Dodoensstraat 7 januari 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester wd. waarbij aan de bewoners
van de Rembert Dodoensstraat toelating wordt verleend om een straatfeest “Verloren Zondag”
te organiseren op zondag 7 januari 2018, van 15u 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.
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Een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden.
Er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP).
Algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014.
De organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen.
Het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden.
De bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.

Artikel 2
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Roeland Janssen op basis van
het blanco moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden
 de verkoop is verboden aan minderjarigen
 de verkoop mag niet gebeuren aan personen die kennelijk dronken zijn
 de aanvrager ziet er op toe dat de andere personen die eventueel drank zouden schenken
eveneens in het bezit zijn van een blanco moraliteitsattest.
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van vuurkorven, mits aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
 De bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd.
 Een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten.
 Nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen aanwezig te zijn. In de nabijheid moet
steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen
niet onbeheerd worden gelaten.
 algemene voorschriften met betrekking tot het opstellen van een barbecue, kooktoestellen
en frituren op de openbare weg of openbaar domein vastgesteld door het college in
vergadering van 2 februari 2005;
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

7/1/2018
van 14u
tot 23u

Verkeersvrij maken
van deel Rembert
Dodoensstraat
(waar nr. 94 in ligt)

opmerking


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

Artikel 5
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het straatfeest ‘Verloren Zondag’ in de Rembert Dodoensstraat, dat doorgaat
op 7 januari 2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het straatfeest ‘Verloren Zondag’ in de Rembert Dodoensstraat,
dat doorgaat op 7 januari 2018 in Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing
op 7 januari 2018, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Rembert Dodoensstraat
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen, in het gedeelte tussen de
Vrijgeweidestraat en de Mgr. Scheppersstraat, op 7 januari 2018, tussen 14u00 en 23u00. 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 2017. Winterdrink Paardenkerkhofstraat
29 december 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Paardenkerkhofstraat toelating wordt verleend om een winterdrink te organiseren op 29
december 2017, van 18u 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.
 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.
 Indien gebruik gemaakt wordt van een tent dan dienen de gebruikelijke voorschriften
(tenten) opgevolgd te worden. Er dient voor gezorgd dat de deelnemers de tent dienen te
betreden/verlaten aan de zijde van het voetpad zodat zich geen ongevallen kunnen
voordoen met voorbijrijdende auto's en (brom)fietsers.
 De tent dient, aan de zijde van de rijbaan, voorzien te worden van verlichting/reflecterend
materiaal. Voetgangers dienen het voetpad ter hoogte van de tent steeds te kunnen
gebruiken.
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Artikel 2
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Tim De Cock op basis van het
blanco moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden
 de verkoop is verboden aan minderjarigen
 de verkoop mag niet gebeuren aan personen die kennelijk dronken zijn
 de aanvrager ziet er op toe dat de andere personen die eventueel drank zouden schenken
eveneens in het bezit zijn van een blanco moraliteitsattest.
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas (zoals aangeduid op het
inplantingsplan), mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
 De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn.
 Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
 Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen aanwezig te
zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken te voorzien. In de nabijheid moet steeds
iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet
onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 4
Het college geeft 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.
 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 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

29
december
2017 van
10u tot
23u30.

Parkeervrij maken
van
Paardenkerkhofstraat
van huisnummer 90
t.e.m. 102
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Er wordt een administratiekost
van 25 euro aangerekend
(verkeersmateriaal + vervoer is
gratis voor straatfeesten).
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Artikel 6
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van de ‘winterdrink’ in de Paardenkerkhofstraat, die doorgaat op 29 december
2017, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de ‘winterdrink’ in de Paardenkerkhofstraat, die doorgaat op 29 december 2017, in
Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 29 december 2017, behoudens
andersluidende.
Artikel 2: Paardenkerkhofstraat
-Het parkeren is verboden tussen het huisnummer 90 en het huisnummer 102 op 29 december
2017, tussen 10u00 en 23u30, op de rijbaan aan de zijde van de pare huisnummers. 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 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Buren For Life Warmoesstraat 2
december 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Warmoesstraat toelating wordt verleend om Buren For Life te organiseren op zaterdag 2
december 2017, van 12u tot 19u, 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.

Artikel 2
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Lies De Caluwe op basis van het
blanco moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden
 de verkoop is verboden aan minderjarigen
 de verkoop mag niet gebeuren aan personen die kennelijk dronken zijn
 de aanvrager ziet er op toe dat de andere personen die eventueel drank zouden schenken
eveneens in het bezit zijn van een blanco moraliteitsattest.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

2/12/2017
van 13u
tot 19u

Verkeersvrij maken
van Warmoesstraat

opmerking


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

Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie ‘Buren for Life’ in de Warmoesstraat, dat doorgaat op 2 december 2017, vast als
volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van ‘Buren for Life’ in de Warmoesstraat, dat doorgaat op 2
december 2017 in Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 2 december
2017, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Warmoesstraat
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 2 december 2017, tussen
12u00 en 19u00. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

Toerisme en UiT. Toerisme Mechelen. Hosting Brussels Beer Challenge van 1
tot en met 4 november 2018 in Mechelen.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de hosting van de Brussels Beer Challenge van donderdagavond 1 november
tot zondagnamiddag 4 november 2018 in Mechelen goed.
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mmMechelen Feest. Mechelen Houdt Je Warm 2017. Bestickering glazen
koepel Grote Markt.

Besluit:
Artikel 1
Het college geeft toelating aan mmMechelen Feest voor de plaatsing van een grote onewaysticker “Mechelen Houdt Je Warm” op de glazen koepel van Indigo op de Grote Markt, voor de
periode van 1 december 2017 tot en met 7 januari 2018.

Uitvoeringsdiensten. Bewegwijzering Nekkerhal - goedkeuring voorstel
nieuwe signalisatie.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het voorstel van de firma Artexis, uitbater van de Nekkerhal
vzw, voor de vernieuwing en opsplitsing van de bewegwijzering naar de Nekkerhal.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de plaatsing van aangepaste bewegwijzering en de voorwaarden
hieraan gekoppeld:
 Agentschap Wegen en Verkeer Antwerpen, district Puurs, verleent goedkeuring voor de
plaatsing van de signalisatie, en het verwijderen van de oude borden.
 De firma Artexis draagt de kosten voor het verwijderen van de oude borden en het
plaatsen van de nieuwe signalisatie.

Overheidsopdrachten. Periodiek onderhoud openbaar domein Mechelen
voorbehouden voor sociale economieprojecten. Verwijzing van de
gunningswijze openbare procedure en de voorwaarden van het bestek
2017-OO-UITV-285 voor goedkeuring naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure aan de voorwaarden
en bepalingen van het bijzonder bestek nummer 2017-OO-UITV-284 inzake de opdracht
‘Periodiek onderhoud openbaar domein Mechelen’ met als gunningscriteria:
- Prijs: 50 punten
- Visie - plan van aanpak, klachtenbeheer: 20 punten
- Ervaring (CV begeleiders/monitoren) en referenties: 15 punten
- Beschikbaar gereedschap in functie van de opdracht: 10 punten
- Kennis groenbeheer en duurzaamheid, veiligheid, aandacht voor milieu: 5 punten
Artikel 2
In toepassing van artikel 15 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten,
is de opdracht voorbehouden aan sociale werkplaatsen.
Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
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Preventie en Veiligheid. Sociale Preventie. Goedkeuring activiteitenverslag
stad Mechelen in verband met het bemiddelingsproject in het kader
van de gemeentelijke administratieve sancties werkingsjaar 2016.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan het activiteitenverslag van de stad Mechelen in verband
met het bemiddelingsproject in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties –
werkingsjaar 2016.

Preventie en Veiligheid. Samen Leven. Sociale Preventie. Toelichting
campagne intra-familiaal geweld 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de online verspreiding via sociale media van het filmpje ‘de spin’
in het kader van de jaarlijkse IFG (Intra Familiaal Geweld) campagne naar aanleiding van 25
november 2017, de dag tegen geweld tegen vrouwen.
Artikel 2
Het college gaat akkoord, indien het budget het toelaat, met de verspreiding van het filmpje
‘de spin’ via een reportage van RTV.

Preventie en Veiligheid. Coördinatie. Verwijzing naar de gemeenteraad van
de overeenkomst tussen de stad en de minister van justitie
betreffende de alternatieve gerechtelijke maatregelen voor het
werkingsjaar 2016-2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst het volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring overeenkomst betreffende de aanwerving van personeel belast met de
begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor de periode 2016-2019 tussen de stad
Mechelen en de minister van justitie.

Preventie en Veiligheid. Positieve identiteit en maatschappijvorming.
Goedkeuring betaalbaarstelling toelage vzw Royal Gym met betrekking
tot de resocialisatie van delinquente jongeren via sport.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de betaalbaarstelling goed van de toelage 2017 aan Royal Gym vzw voor de
actie mobiel jeugdwerk ten bedrage van 20.000 euro in maandelijkse schijven van 1.400 euro.
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Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken Oscar
Van Kesbeeckstraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Oscar Van Kesbeeckstraat en
die de aanleg van nutsleidingen voor Telenet en Pidpa tot doel hebben.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
Werkuren:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u)
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
Artikel 3
Het college neemt er kennis van dat de) signalisatieplannen door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct zijn verklaard en keurt deze goed.
Artikel 4
Het college besluit de werf, in de periode van 20/11/2017 tot 06/12/2017 toe te staan op
voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 de bewoners/handelaars van de Oscar Van Kesbeeckstraat en Elektriciteitstraat ten laatste
05 en ten vroegste 10 kalenderdagen voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m.
de werken. Het ontwerp bewonersbrief dient voorgelegd aan de communicatiecel
wegenwerken.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt aan dienst infrastructuur.
Artikel 5
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 6
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.
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Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken Van
Benedenlaan 14-16.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Van Bendenlaan 14-16 en die
dakwerken tot doel hebben.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
Werkuren:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u)
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit:
 De rechtse rijstrook wordt ingenomen voor de poten van de kraan en voor de fietsers.
 De nodige maatregelen moeten genomen worden om op- en afrijden van fietsers te
faciliteren.
Artikel 4
Het college neemt er kennis van dat het signalisatieplan door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct is verklaard en keurt dit goed.
Artikel 5
Het college besluit de werf, in de periode van 20/11/2017 tot 24/11/2017 toe te staan op
voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 de bewoners van de Van Benedenlaan ten laatste 10 en ten vroegste 15 kalenderdagen
voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het ontwerp
bewonersbrief dient voorgelegd aan de communicatiecel wegenwerken.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt aan dienst infrastructuur.
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.
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Wijk- en Dorpszaken. Goedkeuring gebruiksovereenkomst met Vzw
Woonpunt betreffende de achterliggende gronden achter het sociale
huisvestingscomplex Vennekant. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de brief van Woonpunt Mechelen cvba omtrent de toestemming tot
gebruik van de gronden achter het sociale huisvestingscomplex Vennekant.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan Vzw J@m tot het aangaan van een peter- en meterschap inzake
ledigen vuilbakken en opruimen zwerfvuil aan de zitbanken.
Artikel 3
Het college gaat akkoord tot het plaatsen van een peukentegel aan de zitbanken en in de buurt
van de eventuele nieuwe poort aan het speelplein Vennekant.
Artikel 4
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring gebruiksovereenkomst grond achter sociaal huisvestingscomplex Vennekant
tussen Woonpunt Mechelen cvba en de stad.

Openbaar Domein. Bouw woningen M. Gandhi: Toelating werken buiten
reguliere werkuren.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis over de vraag van aannemer Democo om in de M. Gandhiwijk buiten
de reguliere werkuren een vloerplaat te mogen polieren op dinsdag 14/11/2017 en op
donderdag 23/11/2017 tussen 04.30u ‘s ochtends en 03.000u ’s nachts.
Artikel 2
Het college neemt akte van de toelating van de burgemeester wd. aan de aannemer om deze
werken uit te voeren op de door de hem voorgestelde tijdstippen.
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