STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Eindnotulen
Vergadering van 11 augustus 2017

Politie LIK bestuurlijke info voetbal. Politieverordening op het wegverkeer
en politieverordening bij hoogdringendheid tot instelling van een
voetbal-, restrictie- en bezoekersperimeter bij de voetbalwedstrijd
YRKV Mechelen - R. Antwerp FC dd.19 augustus 2017 om 20.30 uur.
Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Artikel 1: omschrijving
Het college stelt de politieverordening op het wegverkeer vast naar aanleiding van de wedstrijd
YR KV Mechelen – R. Antwerp FC op datum van 19 augustus 2017 om 20.30 uur, een wedstrijd
met sterk verhoogd risico. Ingevolge deze wedstrijd, die plaats vindt te Mechelen, Kleine
Nieuwedijkstraat 53, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing:
Artikel 2: Verkeersmaatregelen
Artikel 2.1:
De Kleine Nieuwedijkstraat tussen Caputsteenstraat en Berendansstraat wordt twee uur
voorafgaand aan de voetbalwedstrijd tot twee uur na het einde van de voetbalwedstrijd, met
uitzondering van fietsers, voor alle bestuurders verboden in beide richtingen.
Dit wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C3 en M2.
Artikel 2.2:
In de Kleine Nieuwedijkstraat tussen de spoorwegtunnel en fiets-o-strade wordt twee uur
voorafgaand aan de voetbalwedstrijd tot twee uur na het einde van de voetbalwedstrijd
tweerichtingsverkeer ingesteld.
Dit wordt ter kennis gebracht door het afdekken van de verkeersborden F19 en C1 en het
plaatsen van verplaatsbare verkeersborden A39.
Artikel 2.3:
In de Kleine Nieuwedijkstraat tussen de spoorwegtunnel en fiets-o-strade, ter hoogte van de
wegversmalling, wordt twee uur voorafgaand aan de voetbalwedstrijd tot twee uur na het
einde van de voetbalwedstrijd de voorrangsregeling ingesteld waarbij de bestuurders komende
uit de richting Grote Nieuwedijkstraat voorrang moeten verlenen aan de bestuurders die uit de
tegenovergestelde richting komen.
Dit wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden B19 en B21.
Artikel 2.4:
De Berendansstraat en Kalkovenstraat worden twee uur voorafgaand aan de voetbalwedstrijd
tot twee uur na het einde van de voetbalwedstrijd, met uitzondering van bewoners, voor alle
bestuurders verboden in beide richtingen.
Dit wordt ter kennis gebracht door de verkeersbord C3 met onderbord “uitgezonderd
bewoners”.
Artikel 2.5:
De rijbaanversmalling gelegen in de Grote Nieuwedijkstraat tussen huisnummer 317 en het
kruispunt met de Boerenkrijgstraat wordt verwijderd vanaf twee uur voorafgaand aan de
wedstrijd en wordt teruggeplaatst na aanvang van de wedstrijd door het afdekken van de
verkeersborden B19, B21 en A7a alsook het verwijderen van de groen-witkleurige paaltjes.
Artikel 2.6:
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Volgende straten worden twee uur voorafgaand aan de voetbalwedstrijd tot twee uur na het
einde van de voetbalwedstrijd, voor alle bestuurders, met uitzondering van plaatselijk verkeer,
verboden in beide richtingen:
 De Kerkhoflei tussen het kruispunt met de Liersesteenweg en het kruispunt met de
Vrouwvlietstraat
 De Ziekebeemdenstraat tussen het kruispunt met de Kadodderstraat en het kruispunt met
de Kalkovenstraat.
Dit wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C3 met onderbord “uitgezonderd
plaatselijk verkeer”.
Artikel 2.7:
Volgende straten worden twee uur voorafgaand aan de voetbalwedstrijd tot twee uur na het
einde van de voetbalwedstrijd, voor alle bestuurders verboden in beide richtingen:
 De Ziekebeemdenstraat tussen Kleine Nieuwedijkstraat en Kalkovenstraat
 De Kerkhoflei tussen Vrouwvlietstraat en Ziekebeemdenstraat
Dit wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C3.
Artikel 2.8:
Parkeer- en stilstaanverbod zal vanaf drie uur voor aanvang van de wedstrijd tot de daarop
volgende dag om 12.00 uur, ingesteld en aangeduid door het verkeersbord E3 in volgende
straten:
 Kerkhoflei;
 Ziekebeemdenstraat;
 Kleine Nieuwedijkstraat tussen Berendansstraat en Caputsteenstraat.
Artikel 2.9:
Parkeer- en stilstaanverbod zal vanaf drie uur voor aanvang van de wedstrijd tot middernacht,
ingesteld en aangeduid door het verkeersbord E3 in volgende straten:
 Kadodderstraat (onpare zijde);
 Kalkovenstraat (de volledige straat uitgezonderd de voorziene parkeervakken);
 Berendansstraat (aan de onpare zijde).
Artikel 2.10:
Parkeer- en stilstaanverbod zal telkens tussen 10.00 uur en de daarop volgende dag om 12.00
uur, ingesteld en aangeduid door het verkeersbord E3 in Kleine Nieuwedijkstraat tussen
huisnummer 46 en 60.
Artikel 2.11:
Parkeer- en stilstaanverbod zal telkens vanaf drie uur voor aanvang van de wedstrijd tot
middernacht, ingesteld en aangeduid door het verkeersbord E3 aan Grote Nieuwedijkstraat ter
hoogte van het huisnummer 317 tot en met huisnummer 309.
Artikel 2.12:
Parkeer- en stilstaanverbod zal telkens vanaf drie uur voor aanvang van de wedstrijd tot
middernacht, ingesteld en aangeduid door het verkeersbord E3 aan Grote Nieuwedijkstraat ter
hoogte van het kruispunt met de Kleine Nieuwedijkstraat in de rijrichting van Nekkerspoel en
dit vanaf het kruispunt met de Kleine Nieuwedijkstraat tot aan huisnummer 301.
Artikel 3:
De toegang tot het gedeelte begrepen tussen de kruispunten Ziekebeemdenstraat – Kleine
Nieuwedijkstraat, Ziekebeemdenstraat – Kalkovenstraat en Kerkhoflei – Vrouwvlietstraat wordt
op 19 augustus 2017 van twee uur voorafgaand aan de wedstrijd tot twee uur na het einde
van de wedstrijd enkel verleend aan de personen en voertuigen die er toegelaten worden door
de ordedienst.
Artikel 4:
Deze verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 5:
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Inbreuken op de artikelen van deze politieverordening worden bestraft met sancties voorzien
in 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.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Bekrachtiging politieverordening uitgevaardigd bij hoogdringendheid door de waarnemend
burgemeester op 27 juli 2017, tot instelling van een voetbal-, restrictie- en
bezoekersperimeter en het opleggen van een buscombiregeling voor de bezoekende
supporters tijdens de voetbalwedstrijd YR KV Mechelen – R. Antwerp FC op datum van 19
augustus 2017 om 20.30 uur.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de opdracht van de Burgemeester aan de Lokale Politie om de
registraties, die gebeuren door de ANPR-camera’s in de Caputsteenstraat en in de Kleine
Nieuwedijkstraat ter gelegenheid van de voormelde thuiswedstrijden, vanaf 2 uren voor tot 2
uren na de wedstrijden, niet te weerhouden met het oog op verbalisering.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan het team verkeerssignalisatie om de nodige signalisatie uit te
zetten ter gelegenheid van deze voetbalwedstrijd op 19 augustus 2017.
Artikel 5
Het college geeft opdracht aan de uitvoeringsdiensten om op 19 augustus 2017 de nodige
herassen en nadars te plaatsen op de kruispunten Ziekebeemdenstraat – Kerkhoflei en
Ziekebeemdenstraat – Kalkovenstraat en Ziekebeemdenstraat – Kleine Nieuwedijkstraat en
Kerkhoflei – Vrouwvlietstraat en deze na de wedstrijd terug op te halen, alsook het weghalen
van bepaalde verkeersborden tijdens de wedstrijd, dit in samenspraak met de lokale politie.

Overheidsopdrachten. Wever voor gemeenschappelijk vertrouwen goedkeuren bestek 2017-OO-PiM-256.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt voor de opdracht “Wever voor gemeenschappelijk vertrouwen” de wijze van
gunnen vast volgens de procedure van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking, aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met
nr. 2017-OO-PiM-256 met als gunningscriteria :
 Prijs: 50 punten
 Ervaring met doelgroep en methodes (zie technische bepalingen): 25 punten
 Kwaliteit van plan van aanpak: 25 punten
Artikel 2
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Overheidsopdrachten. Trajectbegeleiding rond de thema's gender &
seksuele intimidatie op maat van Mechelse scholen - gunning bestek
2017-OO-STRO-241.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van nazicht van de offertes van 20 juli 2017, opgesteld
door Strategie en ontwikkeling.
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 “Trajectbegeleiding rond de thema's gender en seksuele
intimidatie op maat van Mechelse scholen (BaO & SO)” op basis van het verslag van nazicht
aan de enige regelmatige bieder, zijnde Ella vzw, Middaglijnstraat 10 te 1210 Brussel.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Crossweekend Vevoc 7 en 8 oktober
2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Vevoc Leest vzw voor de organisatie van Crossweekend op te kouter 1 A in Leest op 7 en 8
oktober 2017, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...).
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 Gezien het evenementen onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoeker), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden, ten laatste 4 weken voor het evenement.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Wijkonderhoudsteam

Eind
september

Het maaien van de terreinen
gelegen achter het kerkhof te
Leest

Sport

Ter beschikking stellen van 8
kleine bekers en 15 plaketten

Uitvoeringsdiensten

Ter beschikking stellen van
de gevraagde materialen:
-

opmerking

Gratis, huurprijs komt
niet boven 1.000 euro

6 vario’s
220 nadars
20 grote tafels
15 kleine tafels
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Verkeerssignalisatie

7 oktober
2017 van
12u tot
18u

Verkeersvrij maken van
Kerkenblokweg

Er wordt een
administratieve kost
van 25 euro
aangerekend

Artikel 3
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van de “45ste Cyclocross van Vevoc Leest” die doorgaat op 7 en 8 oktober 2017,
vast als volgt:
 Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de “45ste Cyclocross van Vevoc Leest” die doorgaat op 7 en 8
oktober 2017 in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 7 oktober
2016, behoudens andersluidende.
 Artikel 2: Kerkenblokweg
Het parkeren is verboden tussen het huisnummer 1 en het kruispunt met de
Verschuerenlaan, op 7 oktober 2017 tussen 12u00 en 18u00, 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 er verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 7 oktober 2017
tussen 12u00 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.
 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.
Artikel 4
Het college neemt kennis van de bijkomende opdracht van de burgemeester aan de politie om
De Lijn in kennis te stellen dat de halte in de Kerkenblokweg niet kan bediend worden tijdens
de verkeersvrije uren van de Kerkenblokweg en het traject dan dient omgeleid te worden.

Jeugd. Kadervorming 2017 - deel 1.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de uitbetaling kadervorming 2017 – deel 1 goed.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financiële dienst om de subsidies kadervorming 2017 – deel
1 uit te keren aan de gerechtvaardigde aanvragers.

Jeugd. Goedkeuring speelstraat Huidevettersstraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de inrichting van volgende speelstraat goed, tijdens de zomervakantie 2017:
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Huidevettersstraat: het gedeelte tussen de Blaasbalgstraat en de Muntstraat (kruispunt
niet inbegrepen), op donderdag 31 augustus 2017 van 13 uur tot 19 uur.
De winkel Colorfool dient hierbij bereikbaar te blijven via de Muntstraat.

P&P - Mobiliteit. De Lijn. Derdebetalersysteem. Goedkeuring feestbussen
2017-2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat principieel akkoord om te participeren tot volgende feestbussen tijdens de
oudejaarsnacht 2017-2018:
 Feestbus 1: Mechelen-Duffel-Lier (frequentie: 60 min. / bijdrage 1.530 euro)
 Feestbus 2: Mechelen-Rumst-Aartselaar-Groenplaats (frequentie: 60 min. / bijdrage
1.147,50 euro)
 Feestbus 7: Mechelen-Leest-Hombeek-Nekkerspoel (frequentie: 60 min. / bijdrage 1.530
euro)
 Feestbus 282: Vilvoorde-Zemst-Mechelen (frequentie: 60 min. / bijdrage ong. 400 euro)
 Feestbus 284: Mechelen-Boortmeerbeek-Haacht-Herent-Leuven (frequentie: 60 min. /
bijdrage ong. 1.000 euro)
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

mmMechelen
Feest

Opname van gratis tickets in de
communicatie

Marketing &
Communicatie

Opname van de feestbussen en
de gratis tickets in de reguliere
communicatie.

Mobiliteit

Praktische opvolging voor
bedeling zoals vorig jaar in
HvdM, Villa32, Bibliotheek en Uit
in Mechelen.

opmerking

P&P - Mobiliteit. Parking Bruul. Goedkeuren aanpassingen
parkeergeleidingssysteem.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de aanpassingen aan het parkeergeleidingssysteem voor de
opname van de parking Bruul op de H. Speecqvest.
Artikel 2
Het college stelt de naamgeving van de voetgangersuitgangen van de parking Bruul vast als
volgt: uitgang ‘Bruul’ en uitgang ‘Hanswijkstraat’.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Projecten &
Planning

datum

Opdracht
Voorbereiden nieuwe
overeenkomst met de
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In samenwerking met
Financiën
6

parkeeruitbaters
Projecten &
Planning

Onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaandelijke
bekendmaking voeren

Projecten &
Planning

Voorbereiden van gefasseerd plan
van het PGS met oog op
veranderingen (nieuwe parkings,
tangent)

In samenwerking met
afdeling openbaar domein

P&P - Mobiliteit. Plangroep Mobiliteit. Aktename verslag van 20 juli 2017 en
goedkeuren acties.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de Plangroep Mobiliteit van 20 juli 2017.
Artikel 2
Het college beslist:
 1. Veemarkt: Niet in te gaan op vraag laad- en loszone. Dienst Mobiliteit toetst bij Indigo af
voor abonnementskaart.
 2. Zonnestraat: Opdracht aan onderhoud openbaar domein om de boom te snoeien. Dienst
Mobiliteit controleert of hier reeds F45 signalisatie aanwezig is.
 3. Vooruitgangstraat: Plaatsen van paaltjes ter hoogte van huisnummer 4
 4. Maanstraat: Opdracht voor het plaatsen van C3-bord met onderbord voor uitgezonderd
fietsers, speedpedelecs en dienstvoertuigen. Dienst Mobiliteit controleert signalisatie aan
andere uiteinde.
 5. Abeelstraat/Lorkstraat: Dienst Mobiliteit bekijkt de mogelijkheden met
onderhoudsdiensten.
 6. Berkenlaan: Bouwdienst kijkt vergunning na. Geen verdere actie, melden aan melder.
 7. Koningin Astridlaan: dienst Mobiliteit kijkt aanwezigheid van kinderopvang na.
 8. Parking Zandpoortvest: Aanbrengen signalisatie met ‘uitrit’ met pijl naar inrit en bord
C1.
 9. Veldenstraat: Dienst Mobiliteit neemt contact op met bewoner.
 10. Ivo Cornelisstraat: Plaatsbezoek door dienst Mobiliteit aan school.
 11. Twaalf-Apostelenstraat: Politie kijkt na welke signalisatie hier het meest aangewezen is
en of dit überhaupt wettelijk mogelijk is.
 12. Ten Doorn: Dienst Mobiliteit plant een overleg in met het transportbedrijf. Opdracht
aan de dienst Marketing & Communicatie om een bevraging te organiseren in de
Nuffelstraat, Keramiekstraat en Ten Doorn (tot kruispunt Nuffelstraat)
 13. Lakenmakersstraat: Geen actie. Opdracht aan verkeersignalisatie voor de opmaak van
een plan van aanpak voor herschildering parkeervakken en andere markeringen op heel
grondgebied.
 14. Hombekerkouter: Politie zoekt resultaten tellingen op en aanvullend reglement
snelheidszone Gijsbeekstraat.
 15. Milsenstraat: Dienst Mobiliteit geeft vraag door aan Eandis en beantwoordt melder.
 16. Egide Walschaertsstraat: Geen actie, melden aan melder.
 17. Baron Eduard Empainlaan: Geen actie, melden aan melder
 18. Sint-Lambertuslaan: Geen actie, melden aan melder
 19. Hazeldonkstraat: Bouwdienst controleert de vergunningen. Opdracht aan
verkeersignalisatie om nadien de parkeerstroken te onderbreken ter hoogte van de
vergunde opritten.
 20. Europalaan/Molenweide: Geen actie, melden aan melder
 21. Nekkerspoelstraat: Geen actie, nieuwe route melden aan melder.
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22. Brusselsesteenweg: Dienst Mobiliteit maakt dit over aan AWV & agendeert dit op
periodiek overleg
23. Tervuursesteenweg: Voorlopig geen actie, trajectcontrole melden aan melder.
24. Battelsesteenweg: Dienst Mobiliteit vraagt na of hier een trajectcontrole gepland wordt
en meldt dit aan melder.
25. Keldermansvest/Frans Halsvest: Opdracht aan onderhoud openbaar domein om
voetpad te verlagen en aan verkeersignalisatie om fiets-symbolen te schilderen op fietspad.
26. Albert Geudensstraat: zie punt 13
27. Stompaertshoek: Politie kijkt redenering E1-zone na en wenst deze te behouden.
28. Landweg: Opdracht aan verkeersignalisatie voor schilderen zone 30 op wegdek.
29. Bankstraat: Voorlopig geen actie, trajectcontrole melden aan melder.
30. Velkgerstraat: Geen actie, melden aan melder
31. Augustijnenstraat: zie punt 13
32. Thaborstraat: Apart overleg in te plannen door dienst Mobiliteit
33. Nekkerspoelstraat: Geen actie. Melden aan melder
34. Vijverstraat: Dienst mobiliteit toetst af met AWV en geeft opdracht voor het schilderen
van thermoplast zone 30 op wegdek in Vijverstraat en aan school de Spreeuwen op
Battelsesteenweg.
35. Benoît Ballonstraat: Signalisatie plaatsen.
36. Frederik de Merodestraat: Politie volgt op.
37. Van Hoeystraat: Aanbrengen van een tweede bord op voorhand om autoluwe zone
duidelijk te maken.
38. Leest-Dorp: Dienst Mobiliteit gaat ter plaatse en past aan/haalt borden weg.
39. Dijle: Plaatsen van paaltjes op gearceerde strook op de hoek van de Dijle en
Kaardenstraat.
40. Vennekant: Opdracht tot het schilderen van gele lijnen en verwijderen van C1-bord en
onderbord.
41: Papenhofstraat: Opdracht geven tot het schilderen van gele lijnen aan de linker- en
rechterkant van de garagepoort van de woning.
42: Hombekerkouter: Geen actie, melden aan melder
43: Pennepoelstraat: Resultaten tellingen afwachten, melden aan melder.
44. Nijverheidsstraat: Geen actie, melden aan melder, controle op foutparkeren door politie
45: Koning Albertstraat: Opdracht geven tot het plaatsen van paaltjes
46. Schorsmolenstraat: Opdracht geven tot weghalen klinkers van parkeervakken.
47. Nekkerspoelstraat: Aanbrengen van extra signalisatie met melding brandweg.
48. Steenweg: Dienst Mobiliteit neemt dit verder op.
49. Steenweg: zie artikel 3.
50. Sint-Lambertuslaan: Verlengen van zone 30 tot aaneengesloten bebouwing thv
huisnummer 28.

Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de dienst Mobiliteit om te onderzoeken of de bushalteaan de
Steenweg kan verplaatst worden naast de ingang van de parking Grote Markt, alwaar thans
ook al mensen staan te wachten.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie

datum

Opdracht

opmerking

Plaatsen van C3-bord met onderbord voor
uitgezonderd fietsers, speedpedelecs en
dienstvoertuigen aan de Maanstraat
Plaatsen signalisatie met ‘uitrit’ en pijl naar
inrit thv parking Zandpoortvest 2 en bord
C1.
Onderbreken van parkeerstroken thv
vergunde opritten in Hazeldonkstraat
Fiets-symbolen aanbrengen op wegdek
Frans Halsvest
Schilderen van zone 30 signalisatie op
wegdek Landweg
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Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Dienst Marketing &
Communicatie
Team
Wijkonderhoud
Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein
Dienst Mobiliteit
Dienst Mobiliteit
Dienst Mobiliteit
Dienst Mobiliteit
Dienst Mobiliteit
Dienst Mobiliteit
Dienst Mobiliteit
Dienst Mobiliteit
Dienst Mobiliteit
Dienst Mobiliteit
Dienst Mobiliteit
Dienst Mobiliteit
Dienst Mobiliteit

Schilderen thermoplast zone 30 op wegdek
Vijverstraat en aan school De Spreeuwen
op Battelsesteenweg
Plaatsen van signalisatie in Benoît
Ballonstraat
Aanbrengen van een tweede bord om
autoluwe zone duidelijk te maken.
Schilderen van gele lijnen en verwijderen
van C1-bord en onderbord in Vennekant
Schilderen van gele lijnen aan de linker- en
rechterkant van de garagepoort van de
woning in de Papenhofstraat
Weghalen van klinkers van parkeervakken
in Schorsmolenstraat
Aanbrengen van extra signalisatie met
melding brandweg in Nekkerspoelstraat
Opmaak van een plan van aanpak voor
herschildering parkeervakken en andere
markeringen op heel grondgebied.
Bevraging organiseren in Nuffelstraat,
Keramiekstraat en Ten Doorn (tot
kruispunt Nuffelstraat)
Snoeien van boom in Zonnestraat
Plaatsen van paaltjes op gearceerde strook
op de hoek van de Dijle en Kaardenstraat.
Plaatsen van paaltjes in Koning Alberstraat
Plaatsen van paaltjes aan de
Vooruitgangstraat 4
Verlagen van voetpad op Frans Halsvest
Organiseren van overleg met Indigo ivm
abbonementskaarten ifv slimme lockers
Controleren van F45-signalisatie in
Zonnestraat
Controleren van signalisatie aan jaagpad
Controleren van aanwezigheid van
kinderopvang in Koningin Astridlaan
Contact opnemen met bewoner van
Veldenstraat om situatie ter plaatse te
bekijken
Plaatsbezoek inplannen bij Ivo
Cornelisstraat
Overleg inplannen met transportbedrijf in
omgeving Ten Doorn
Adres bewoner Milsenstraat doorgeven aan
Eandis ivm lijst elektrische laadpalen
Agendapunt 22 agenderen op periodiek
overleg met AWV
Nagaan of trajectcontrole voorzien is op
Battelsesteenweg
Apart overleg inplannen rond schoolstraat
in Thaborstraat
Aftoetsen schilderen thermoplast zone 30
op wegdek in Vijverstraat en
Battelsesteenweg bij AWV.
Plaatsbezoek inplannen bij Leest-Dorp
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Dienst Mobiliteit

Parkeerproblematiek in Steenweg intern
opnemen
Aanpassing businfrastructuur bekijken in
Steenweg

Dienst Mobiliteit

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

datum

Opdracht

opmerking

Politie

Nakijken van signalisatie voor TwaalfApostelenstraat

Politie

Nakijken van resultaten tellingen
Hombekerkouter aanvullend reglement
snelheidszone Gijsbeekstraat.

Politie

Nakijken van redenering E1-zone in
Stompaertshoek

Politie

Opvolging van foutieve meldingen ivm
camera F. de Merodestraat

Politie

Controle op foutparkeren in de
Nijverheidsstraat

Politie

Aanvullend reglement zone 30 uitbreiden
tot aaneengesloten bebouwing thv
huisnummer 28 in Sint-Lambertuslaan en
opdracht geven tot plaatsen signalisatie

Artikel 6
Het college beslist om een bevraging te organiseren in de Nuffelstraat, Keramiekstraat en Ten
Doorn (tot kruispunt Nuffelstraat) over het knippen van de straat en geeft hiervoor opdracht
aan de afdeling Marketing & Communicatie.

P&P - Mobiliteit. Oud oefenplein. Beslissing openstellen Eksterstraat voor
verkeer.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit de Eksterstraat toegankelijk te maken voor autoverkeer in één richting, van
Zuid naar Noord.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

P&P mobiliteit

Terugkoppelen met woonpunt
ifv communicatie

Uitvoeringsdiensten

Wegnemen paaltjes aan
Eksterstraat

Uitvoeringsdiensten

Plaatsen bijkomend paaltje op
fietspad tussen Eksterstraat en
Koekoekstraat.

Uitvoeringsdiensten

Plaatsen signalisatie
eenrichtingsverkeer
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Artikel 3
Het college neemt akte van de opdracht van de burgemeester aan de politie om tegen de
gemeenteraad van 26 september 2017 een signalisatieplan en aanvullend reglement op te
maken voor de openstelling van de Eksterstraat en invoering van eenrichtingsverkeer (Zuid
naar Noord).

Wijk- en Dorpszaken. Bedankmoment peters en meters op 1 oktober 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de organisatie van het bedankingsmoment Peters en Meters op zondag 1
oktober 2017 in De Kettinghe te Heffen goed.
Artikel 2
Het college besluit de burgemeester, en de schepenen Walter Schroons, Katleen Den Roover,
Chris Backx en Koen Anciaux namens het college af te vaardigen om aanwezig te zijn op het
bedankingsmoment Peters en Meters.
Er zal een toelichting gegeven worden rond netheid en aanpak van de vervuiling van het
openbaar domein.
Artikel 3
Het college besluit om het parkeren op het dorpsplein van Heffen toe te staan tijdens dit
evenement, aangezien meer dan 80 personen in De Kettinghe verwacht worden.
Artikel 4
Het college beslist om ook de jubilarissen te blijven uitnodigen en iedereen een attentie van
Brouwerij Het Anker te geven (ipv. een fles cava).
Artikel 5
De onkosten voor het eten en de drank tijdens het bedankingsmoment ten bedrage van 1.
750 euro is te verrekenen op het volgende budget waarop voldoende krediet is voorzien:
Ramingsnummer 2017.140.514 – Budgetsleutelnr. 2017/6130060/20/0171/01
Artikel 6
De onkosten voor de muzikale omlijsting tijdens het bedankingsmoment ten bedrage van 370
euro is te verrekenen op het volgende budget waarop voldoende krediet is voorzien:
Ramingsnummer 2017.140.388 – Budgetsleutelnr. 2017/6130370/20/0171/01
Artikel 6
DIENST

OPDRACHT

Uitvoeringsdiensten



Marketing en
communicatie
Verkeerssignalisatie

Leveren en plaatsen van 8
vario’s aan de
ontmoetingszaal De Kettinghe
te Heffen.
 Terug ophalen en afbreken
van 8 vario’s aan de
ontmoetingszaal De Kettinghe
te Heffen.
 Dorpsplein openstellen als
parkeergelegenheid.
 Opmaak van de uitnodigingen
voor de peters en meters voor
het bedankingsmoment.
Parkeerverbod plaatsen voor De
Kettinghe (straatkant).
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DATUM
UITVOERING
Vrijdag
30/9/2017

OPMERKINGEN

Maandag
3/10/2017
1/10/2017
September
2017
1/10/2017

Paaltjes open en
sluiten.
In overleg met de
dienst wijk- en
dorpszaken
10m. vrije ruimte
nodig.
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mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Straatfeest Zennebeemden 16
september 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Zennebeemden de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op 16
september 2017 van 14u 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.
 Om te flyeren dient een vergunning aangevraagd te worden bij de dienst economie via
http://webformulieren.mechelen.be/voeren-van-publiciteitsacties-en-propagandaaanvragen.
 Een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden.
 Er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP).
 Algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014.
 De organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen.
 Het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden.
 De bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.
Artikel 2
Het college geeft toelating tot het plaatsen van barbecue en 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.
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Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

16/9/2017
14u tot
17/9/2017
04u

Verkeersvrij maken
van Zennebeemden

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

Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het straatfeest in de Zennebeemden, dat doorgaat op 16 september 2017,
vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het straatfeest in de Zennebeemden, dat doorgaat op 16
september 2017, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 16
september 2017, behoudens andersluidende.
Artikel 2: ZENNEBEEMDEN
Het verkeer is verboden vanaf het huisnummer 35, voor alle bestuurders in beide richtingen,
op 16 september 2017 tussen 14u00 en 17 september 2017 om 04u00. Dit wordt ter kennis
gebracht door middel van verbodsborden C3.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Straatfeest Veldenstraat 9
september 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Veldenstraat de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op 9 september
2017 van 11u tot 20u, 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.
Publicatie website College van burgemeester en schepenen
11 augustus 2017

13









Om te flyeren dient een vergunning aangevraagd te worden bij de dienst economie via
http://webformulieren.mechelen.be/voeren-van-publiciteitsacties-en-propagandaaanvragen.
Een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden.
Er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP).
Algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014.
De organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen.
Het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden.
De bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.

Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

opmerking

9/9/2017
van 11u
tot 20u

Verkeersvrij maken
van Veldenstraat
van nr. 92 tot
einde.

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

Artikel 3
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het straatfeest in de Veldenstraat, dat doorgaat op 9 september 2017, vast als
volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het straatfeest in de Veldenstraat, dat doorgaat op 9 september
2017, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 9 september 2017,
behoudens andersluidende.
Artikel 2: Veldenstraat
-Het parkeren is verboden tussen het huisnummer 81-92 en het einde (doodlopende gedeelte)
van de straat, op 9 september 2017, tussen 11u00 en 20u00, aan beide zijden van de rijbaan.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen
van het type Xa, die het begin van de reglementering aanduiden, van het type Xd, die de
herhaling van de herhaling van de reglementering aanduiden.
-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen tussen het huisnummer 8192 en het einde (doodlopende gedeelte) van de straat, op 9 september 2017, tussen 11u00 en
20u00. Dit wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C3.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank van Antwerpen, afdeling Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Straatfeest Rozen-, Doornen- en
Doelstraat 2 september 2017.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan het buurtcomité
Verenigde Straten de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op 2
september 2017 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.
 Om te flyeren dient een vergunning aangevraagd te worden bij de dienst economie via
http://webformulieren.mechelen.be/voeren-van-publiciteitsacties-en-propagandaaanvragen.
 Een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden.
 Er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP).
 Algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014.
 De organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen.
 Het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden.
 De bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.
Artikel 2
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
buurtcomité Verenigde Straten voor de organisatie van een rommelmarkt tijdens hun
straatfeest op 2 september 2017 van 9u 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 eetkramen op gas en elektriciteit, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
 De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
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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 4
Het college geeft toelating tot het plaatsen van een barbecue, mits aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
 De bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd.
 Een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten.
 Nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen 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

datum

opdracht

opmerking

Team Verkeerssignalisatie

2/9/2017
van 9u
tot 14u

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van Doelstraat,
Rozenstraat en
Doornenstraat

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

Uitvoeringsdiensten

2/9/2017

Ter beschikking
stellen van de
gevraagde
materialen:



Huurprijs: 111,25 euro

60 stoelen
18 kleine
tafels

Artikel 6
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 2 september 2017, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het buurtfeest en de rommelmarkt in de Doelstraat, Rozenstraat
en Doornenstraat, dat doorgaat op 2 september 2017, in Mechelen zijn hierna vermelde
bepalingen van toepassing op 2 september 2017, behoudens andersluidende.
Artikel 2:
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 2 september 2017,
tussen 09u00 en 14u00, in de volgende straten :
Doelstraat, tussen Tervuursesteenweg en Voetbalstraat;
Doornenstraat, tussen de Elf Novemberstraat en de Voetbalstraat;
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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 2 september 2017, tussen 09u00 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 2017. Buurtfeest Guldendal 9 september
2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
Guldendal de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op 9 september 2017
van 12u tot 17u in de Albaststraat, 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.
 Om te flyeren dient een vergunning aangevraagd te worden bij de dienst economie via
http://webformulieren.mechelen.be/voeren-van-publiciteitsacties-en-propagandaaanvragen.
 Een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden.
 Er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP).
 Algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014.
 De organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen.
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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 geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

9/9/2017
van 10u
tot 20u

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van Albaststraat

opmerking


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

Artikel 3
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het buurtfeest Albaststraat dat doorgaat op 9 september 2017, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de organisatie van het buurtfeest Albaststraat, dat doorgaat op 9
september 2017, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 9 september
2017 behoudens andersluidende.
Artikel 2: Albaststraat
Het parkeren is verboden op 9 september 2017 tussen 10 en 20 uur aan beide zijden
van de rijbaan. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1,
aangevuld met de pijlen van het type Xa, die het begin van de reglementering aanduiden, van
het type Xd, die de herhaling van de herhaling van de reglementering aanduiden.
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 9 september
2017 tussen 10 en 20 uur. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden
C3.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Buurtfeest Rondom 't Veer 3
september 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
Rondom ‘t Veer de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op 2 september
2017 van 12u tot 18u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
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De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
Algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005.
Conform het goedgekeurde kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 mag de maximale
geluidsnorm niet meer dan 85 dB(A) bedragen.
Algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005.
Om te flyeren dient een vergunning aangevraagd te worden bij de dienst economie via
http://webformulieren.mechelen.be/voeren-van-publiciteitsacties-en-propagandaaanvragen.
Een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden.
Er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP).
Algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014.
De organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen.
Het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden.
De bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.

Artikel 2
Het college 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
Team Verkeerssignalisatie

Uitvoeringsdiensten

datum

opdracht

3/9/2017
van 07u
tot 21u

Parkeervrij maken
van parking in
Tuinstraatje

3/9/2017
van 07u
tot 21u

Verkeersvrij maken
van doorgang
tussen
Dobbelhuizen en
parking
Tuinstraatje

3/9/2017

Ter beschikking
stellen van de
gevraagde
materialen:
- 130 stoelen
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-

32 grote
tafels

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 3 september 2017, vast als
volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het buurtfeest ‘Rondom ’t Veer’, dat doorgaat op 3 september
2017 in Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 3 september 2017,
behoudens andersluidende.
Artikel 2: TUINSTRAATJE (parking)
-Het parkeren is verboden tussen het kruispunt met ’t Veer en de eerste zijrijbaan op de
parking, op 3 september 2017 tussen 07u00 en 21u00, op alle tussenliggende
parkeerplaatsen. 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 er verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 3 september 2017
tussen 07u00 en 21u00. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Borchtstraat Griezelstraat 31
oktober 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Borchtstraat de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op 31 oktober
2017 van 18u 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.
 Om te flyeren dient een vergunning aangevraagd te worden bij de dienst economie via
http://webformulieren.mechelen.be/voeren-van-publiciteitsacties-en-propagandaaanvragen.
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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 Chris Desmet 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 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,…).
 Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
 Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen aanwezig te
zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken te voorzien. In de nabijheid moet steeds
iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet
onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

Uitvoeringsdiensten

datum

opdracht

opmerking

31/10/2017
09u tot
1/11/2017
01u30

Parkeervrij maken
van Borchtstraat
(hoek Borchstraat
met
Nekkerspoelstraat)
tot Borchstraat
(Usine Vapeur)

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

31/10/2017
09u tot
1/11/2017
01u30

Verkeersvrij maken
van Borchtstraat

31/10/2017

Ter beschikking
stellen van 15
nadars
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Artikel 5
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het straatfeest “Griezelstraat” in de Borchtstraat, dat doorgaat op 31 oktober
2017, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het straatfeest “Griezelstraat” in de Borchtstraat, dat doorgaat op
31 oktober 2017 in Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 31 oktober
2017, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Borchtstraat
-Het parkeren is verboden tussen het kruispunt met de Nekkerspoelstraat en het huisnummer
43, op 31 oktober 2017 tussen 09u00 en 1 november 2017 om 01u30, 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, tussen het kruispunt met
de Nekkerspoelstraat en het huisnummer 43, op 31 oktober 2017 tussen 09u00 en 1
november 2017 om 01u30. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Straatfeest Rembert Dodoensstraat
10 september 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Rembert Dodoensstraat de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op
10 september 2017 van 15u 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.
 Om te flyeren dient een vergunning aangevraagd te worden bij de dienst economie via
http://webformulieren.mechelen.be/voeren-van-publiciteitsacties-en-propagandaaanvragen.
 Een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden.
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Er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP).
Algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014.
De organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen.
Het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden.
De bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.

Artikel 2
Het college geeft toelating tot het plaatsen 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
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

10/9/2017
van 15u
tot 22u

Verkeersvrij maken
van Rembert
Dodoensstraat

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

Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het straatfeest van de Rembert Dodoensstraat, dat doorgaat op 10 september
2017, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het straatfeest van de Rembert Dodoensstraat, dat doorgaat op
10 september 2017 in Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 10
september 2017, 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 10 september 2017, tussen 15u00 en
22u00. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.
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Overheidsopdrachten. Verbouwing en renovatie diverse gebouwen van de
stad Mechelen - Afwerking - gunning bestek 2017-OO-GEB-199.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het gunningsvoorstel opgesteld door de dienst gebouwen.
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 “Verbouwing en renovatie van diverse gebouwen van de stad
Mechelen i.v.m. "het nieuwe werken"” op basis van het verslag van nazicht aan de laagste
regelmatige bieders:
 Perceel 1 : ACP Contracts, Van Bellinghenlaan 27 te 1910 Kampenhout
 Perceel 2 : Van de Kerkhof Bvba, Voortbeemden 7 te 2400 Mol
 Perceel 3 : ACP Contracts, Van Bellinghenlaan 27 te 1910 Kampenhout
 Perceel 4 : CBRS, Firmin Lecharlierlaan 93 te 1090 Brussel
 Perceel 5 : Van de Kerkhof Bvba, Voortbeemden 7 te 2400 Mol
 Perceel 6 : ACP Contracts, Van Bellinghenlaan 27 te 1910 Kampenhout

Overheidsopdrachten. Het Nieuwe Werken - Technieken - gunning bestek
2017-OO-GEB-215.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van nazicht van de offertes van 26 juli 2017 voor
Perceel 1 (Databekabeling, elektriciteit, elektrificatie), Perceel 2 (Loodgieterij), Perceel 3
(brandveiligheid), Perceel 4 (HVAC), opgesteld door de dienst gebouwen.
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 “Plaatsing TECHNIEKEN (databekabeling, Elektriciteit, verlichting,
loodgieterij, brandveiligheid, HVAC) voor diverse gebouwen - Het Nieuwe Werken Mechelen”
op basis van het verslag van nazicht aan de economisch meest voordelige regelmatige
(rekening houdend met de gunningscriteria) bieders, zijnde:
 Perceel 1 (Databekabeling, elektriciteit, elektrificatie): Engie Cofely NV, Simon Bolivarlaan
34 te 1000 Brussel;
 Perceel 2 (Loodgieterij): The Airconditioning Company, Neerlandweg 20 te 2610 Wilrijk
(Antwerpen);
 Perceel 3 (Brandveiligheid): Engie Cofely NV, Simon Bolivarlaan 34 te 1000 Brussel;
 Perceel 4 (HVAC): The Airconditioning Company, Neerlandweg 20 te 2610 Wilrijk
(Antwerpen);
Artikel 4
De plaatsingsprocedure voor Perceel 5 (Verlichting) wordt stopgezet. Het perceel wordt niet
gegund, er werd besloten over te gaan naar de offerte aanvraag Licht als een dienst.

Overheidsopdrachten. Het Nieuwe Werken - Licht als een dienst - gunning
bestek 2017-OO-GEB-216.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het gunningsvoorstel, opgesteld door de dienst gebouwen.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
Het college gunt de opdracht “Verlichting "Licht als een dienst" in het kader van het Nieuwe
Werken in de stad Mechelen” op basis van het verslag van nazicht aan de economisch meest
voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde ETAP,
Antwerpsesteenweg 130 te 2390 Malle.

Overheidsopdrachten. Digitalisering bevolkingsfiches. Goedkeuring bestek
2017-00-ICT-244.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt voor de opdracht “Digitalisering bevolkingsfiches” de wijze van gunnen vast
volgens de procedure van de Onderhanderlingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking,
aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2017-OO-ICT-244.
Artikel 2
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
- GMS, Edisonweg 50d te NL-2952 ADblasserdam;
- Vanden Broele BVBA, Lieven Bauwensstraat 33 te 8200 Sint-Andries;
- Sercu Microdata NV, Waterstraat 6 te 2360 Oud-Turnhout;
- Picturae, De Droogmakerij 12 te NL-1851 LX Heiloo;
- Merak, Steenhoevestraat 6 te 2800 Mechelen.
Artikel 3
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 4 september 2017 om 10.00 uur.
Artikel 4
Het college geeft goedkeuring voor de gunningscriteria opgenomen in het bijzonder bestek
2017-OO-ICT-244.
 1: Prijs: 50 punten
 2: Technische specificaties: 25 punten
 3: Plan van globale aanpak: 25 punten.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Goedkeuring wijziging fasediagram
verkeerslichten Sint-Katelijnepoort.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het door EVT opgemaakte V-plan 1M3D8N V006908v02 met
kenmerk VP1/0550, kruispunt Sint-Katelijnepoort. Dit plan komt er naar aanleiding van een
melding betreffende onmogelijkheid om linksaf te slaan richting Sint-Katelijnestraat en
voorziet in volgende wijzigingen: extra seconde ontruimingstijd in stand 5.
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Artikel 2
Het college keurt de aanpassing in het V-plan 1M3D8N V006908v02 met kenmerk VP1/0550,
kruispunt Sint-Katelijnepoort goed.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Tropical Night 14 augustus 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Expression en De Prof voor de organisatie van Tropical Night op de terraszone van beide
horecazaken op 14 augustus 2017 van 20u tot 24u, mits aan volgende voorwaarden wordt
voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
 De wet op ambulante handel dient nageleefd te worden.
Artikel 2
Het college staat GEEN verhoging op de geluidsnorm toe op 14 augustus 2017, conform het
goedgekeurd kader ivm geluidsnormen dd. 24 februari 2017.
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op elektriciteit, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
 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.
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Overheidsopdrachten. Uitbreiding van het zaalreservatiesysteem.
Vaststelling wijze van gunning volgens de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en
bepalingen vervat in het bijzonder bestek 2017-OO-IDP-257.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt voor de opdracht “Uitbreiding van het zaalreservatiesysteem” de wijze van
gunnen vast volgens de procedure van de OPZVB, aan de voorwaarden en bepalingen van het
bijzonder bestek met nr. 2017-OO-IDP-257.
Artikel 2
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
- Signburo, Kempische Kaai 71 te 3500 Hasselt;
- CogniT, Gasthuisstraat 54 te 1760 ROOSDAAL;
- Devoteam, Belgicastraat 17 te 1930 Zaventem.
Artikel 3
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 31 augustus 2017 om 11.00 uur.
Artikel 4
Het bestuur geeft goedkeuring voor de gunningscriteria opgenomen in het bijzonder bestek
2017-OO-IDP-257.
- Functioneel (conformiteit t.o.v. behoeftes): 20 punten
- Gebruiksgemak (demonstratie): 15 punten
- Integratie (in bestaande ICT infrastructuur): 10 punten
- Beheer (benodigde resources bij installatie en onderhoud): 5 punten
- Prijs: 50 punten
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