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Vergadering van 12 mei 2017

Bestuurlijk Beheer. Cvba Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken.
Mandaatverlening algemene vergadering 7 juni 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de uitnodiging van de cvba Kleine Landeigendom Mechelen en
Omstreken voor de algemene vergadering die zal plaatsvinden op woensdag 7 juni 2017 om
18 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Nijlen, Kerkstraat 4.
Artikel 2
Het college verleent het mandaat aan volmachtdrager Bjorn Cuyt of plaatsvervangend
volmachtdrager Nils Vanstappen om in te stemmen met de voorgelegde agendapunten van de
algemene vergadering van de cvba Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken.

Bestuurlijk Beheer. Ethias Gemeen Recht. Mandaatverlening algemene
vergadering maandag 19 juni 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de uitnodiging van Ethias Gemeen Recht voor de algemene
jaarvergadering die plaatsvindt op maandag 19 juni 2017 vindt om 10.00 uur in “Flanders
Meeting & Convention Center Antwerpen”, Koningin Astridplein 26 te 2018 Antwerpen.
Artikel 2
Het college verleent het mandaat aan volmachtdrager Lieve Meysmans, adviseurafdelingshoofd Juridische Zaken, of plaatsvervangend volmachtdrager Ann Swinnen, jurist
Juridische Zaken, om in te stemmen met de voorgelegde agendapunten van de algemene
vergadering van Ethias Gemeen Recht.

Staf Financiën. Schuldovername bij fusie. Kennisname omzendbrief FB
2017/1 met de nadere regels voor de schuldovername in het kader van
de vrijwillige samenvoeging van gemeenten.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van omzendbrief FB 2017/1 betreffende de nadere regels voor de
schuldovername in het kader van de vrijwillige samenvoeging van gemeenten.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken Oude
Antwerpsebaan - Molenbergstraat - Demerstraat - Zennestraat Antwerpsesteenweg - Eikestraat.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Oude Antwerpsebaan –
Molenbergstraat – Demerstraat – Zennestraat – Antwerpsesteenweg - Eikestraat
en die kabel- en sleufwerken 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,
mits de voetgangers en fietsers steeds doorgang hebben
 zaterdagen: enkel indien nodig: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 15.00 u
 niet op zondagen, feestdagen en geplande evenementen.
Er worden geen werftransporten toegelaten tijdens:
 zon- en feestdagen;
 vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij de
politie welke de vergunde activiteiten zijn;
 druktemomenten (start en einde van school) in de omgeving van de school.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit bij
het afsluiten van de Molenbergstraat: omleiding via Molenbergstraat > Demerstraat >
Zennestraat.
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 23/05/2017 tot 07/06/2017 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 Molenbergstraat, Zennestraat, Rupelstraat, Demerstraat, Netestraat
en Oude Antwerpsebaan ten laatste 5 en ten vroegste 10 kalenderdagen voor aanvang van
de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Eandis dient hier voor de communicatie te
zorgen. 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
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opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.
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Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Antoon Spinoystraat - Geerdegem-Schonenberg.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Antoon Spinoystraat en
Geerdegem-Schonenberg en die kabel- en sleufwerken 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 15.00 u
 niet op zondagen, feestdagen en 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:
Bij het afsluiten van:

Antoon Spinoystraat: Geerdegem-Schonenberg > N109 > Antoon Spinoystraat

Geerdegem-Schonenberg: Europalaan > Molenweide > Kruisbaan
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 29/05/2017 tot 02/06/2017, toe te staan op
voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 de bewoners en bedrijven van de Antoon Spinoystraat en Geerdegem-Schonenberg 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
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Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.
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Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Veemarkt - Befferstraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Veemarkt, Befferstraat en
Grote Markt en die herstellingen van de kasseien 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 15.00 u
 niet op zondagen, feestdagen en 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
19.00 u;
 woensdag tussen 07.45 en 08.45 u, tussen 11.45 en 12.45 u en tussen 15.30 en 19.00 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:
 Fase 1: Veemarkt – komende van Biest, tussen Varkensstraat en bushalteplaatsen –
afsluiten.
Omleiding (optie 1):
- via Ring – Keizerstraat (op R12 worden aankondigingsborden geplaatst dat de
Veemarkt onderbroken is).
- Varkensstraat blijft afgesloten.
 Fase 2: zone Veemarkt – tussen Keizerstraat en Varkensstraat - uitbreken
Omleiding via Varkensstraat in beide richtingen.
 Fase 3: lokale herstellingen Befferstraat en Grote Markt
Het verkeer kan altijd door.
Paaltjes ter hoogte van Grote Markt voor stadhuis worden verwijderd en soldaten worden
geplaatst zodat de rijbaan een beetje verlegd wordt naar de Grote Markt en het verkeer
steeds door kan.
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 29/05/2017 tot 28/06/2017 toe te staan op
voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
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in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
de bewoners/handelaars/school van de Veemarkt, Befferstraat en Varkensstraat ten laatste
5 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.
voor de toegang tot het autoluwe gebied alle werfvoertuigen van hemzelf en eventuele
onderaannemers doorgeeft aan INDIGO met het oog op vermelding op de whitelist. Indien
er in het autoluwe gebied ook moet geparkeerd worden buiten de werfzone moet voor die
voertuigen afzonderlijk nog een doorgangsbewijs aangevraagd worden bij het team
signalisatie. Het doorgangsbewijs dient duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het
voertuig gelegd te worden om politiecontrole mogelijk te maken.

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

datum

opdracht

Communicatiecel
Wegenwerken

Verzorgen bewonersbrieven.

Dienst Mobiliteit

De uitbater van de shopping shuttle op de
hoogte brengen van de omleiding tijdens
fase 2.

Uitvoeringsdiensten

Fase 2: Paaltjes in de Varkensstraat t.h.v.
Befferstraat verwijderen. Bij einde fase 2
paaltjes terugplaatsen.
Fase 3: Paaltjes t.h.v. Grote Markt voor
stadhuis verwijderen. Bij einde fase 3
paaltjes terugplaatsen.

opmerking

Voor de werken een tekstkar laten plaatsen.

Bestuurlijk Beheer. Ivarem. Algemene vergadering 2 juni 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 algemene vergadering van Ivarem op vrijdag
2 juni 2017 om 17.30u in het Gemeenschapscentrum De Nestel, Buisstraat 19C te SintAmands.
 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, 2800 Mechelen
- (2) de heer Christiaan Backx, schepen, p/a stadhuis, Grote Markt 21, 2800 Mechelen
- (3) mevrouw Fabienne Blavier, gemeenteraadslid, Battelsesteenweg 264, 2800
Mechelen
- (4) de heer Patrick Princen, gemeenteraadslid, Watertorenstraat 7, 2812 Muizen Mechelen
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en toekenning van het volledige stemmenaandeel van de stad in de algemene vergadering
van IVAREM 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= mevrouw Fabienne Blavier en 3= de heer Patrick Princen).

Toezicht Financiën. OCMW Mechelen. Verwijzen jaarrekening 2016 voor
gunstig advies naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de jaarrekening 2016 van het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn en verleent gunstig advies aan de gemeenteraad met voorstel om
geen opmerking te formuleren.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Advisering jaarrekening 2016 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
Mechelen.

Toezicht Financiën. AGB MAC. Verwijzen naar gemeenteraad voor
goedkeuring: jaarrekening 2016.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring jaarrekening 2016 van het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief in
Cultuur.
 Goedkeuring uitkering dividend van 5.000 euro aan de Stad Mechelen.

Toezicht Financiën. AGB MAC. Budgetwijziging 1/2017,
meerjarenplanwijziging 2014-2019/7 voor goedkeuring verwijzen
naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014–2020/7 van het Autonoom Gemeentebedrijf
Mechelen Actief in Cultuur.
 Goedkeuring budgetwijziging 1/2017 van het Autonoom Gemeentebedrijf Mechelen Actief
in Cultuur.

Toezicht Financiën. AGB Energiepunt. Verwijzen jaarrekening 2016 voor
goedkeuring naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
Collegebeslissingen website
12 mei 2017

6



Goedkeuring jaarrekening 2016 van het Autonoom Gemeentebedrijf Energiepunt Mechelen.

Toezicht Financiën. OCMW. Budgetwijziging 2017/1 en
meerjarenplanwijziging 2014-2020/7. Verwijzen naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft een gunstig advies aan meerjarenplanwijziging 2014-2020/7 en
budgetwijziging 2017/1 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Kennisname budgetwijziging 2017/1 van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn Mechelen, mits het ongewijzigd vaststellen ervan door de OCMW raad van 15 mei
2017.
 Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014–2020/7 van het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn Mechelen, mits het ongewijzigd vaststellen ervan door de OCMW
raad van 15 mei 2017.

Toezicht Financiën. Brouwgebouw Lamot. Verwijzen rekening 2016 voor
aktename naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2016 vzw Brouwgebouw Lamot.

Overheidsopdrachten. Ontwerper voor 1 vaste fiets- en voetgangersbrug en
1 vaste brug voor gemotoriseerd verkeer over de Afleidingsdijle ter
hoogte van de Keerdok- en Eandissite. Gunning van bestek 2017-OOPP-155.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van nazicht van de offertes opgesteld door afdeling
projecten en planning in het kader van de opdracht “Ontwerper voor één vaste fiets- en
voetgangersbrug en één vaste brug voor gemotoriseerd verkeer over de afleidingsdijle in
Mechelen ter hoogte van de Keerdok- en Eandissite” - bijzonder bestek nr. 2017-OO-PP-155.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
Het college gunt de opdracht “Ontwerper voor één vaste fiets- en voetgangersbrug en één
vaste brug voor gemotoriseerd verkeer over de afleidingsdijle in Mechelen ter hoogte van de
Keerdok- en Eandissite” aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend
met de gunningscriteria) bieder, zijnde Bureau d'études Greisch, Allée des Noisetiers 25 te
4031 Angleur.
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Duurzame Ontwikkeling en Energie. Goedkeuring van extra
samenwerkingsovereenkomst in het kader van het Europees
Interregproject Triple A. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van extra samenwerkingsovereenkomst met TU Delft in het kader van het
Europees Interregproject Triple A;
mits ondertekening door de burgemeester en de stadssecretaris.
Artikel 2
Het college besluit om de noodzakelijke verschuiving van 3.881 euro (toelage Ugent- Triple A)
van de budgetsleutel 2017/6490110/50/0350/01, actienummer 2017160481, nummer raming
2017001952 - met compensatie - op te nemen in budgetwijziging nr. 2/2017.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Financiën

opdracht

opmerking

In budgetwijziging nr. 2/2017 een nieuwe
toelage budgetsleutel aanmaken onder de
actie actienummer 2017160481 met
leverancier Ugent.

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Mechelen klimaatneutraal. Verwijzing
naar de gemeenteraad van goedkeuring samenwerkingsovereenkomst
met Vlaams Energie Bedrijf in kader van het project "Zonneklaar".
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Vlaams Energie Bedrijf in kader van het
project "Zonneklaar", betreffende het plaatsen van zonnepanelen op openbare en private
gebouwen;
mits ondertekening door de burgemeester en de stadssecretaris.

Overheidsopdrachten. Vangen van duiven met kooien. Bestek 2017-OO-ML179. Goedkeuring gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het gunningsvoorstel, opgesteld door Milieu en Landbouw in
samenwerking met de dienst Overheidsopdrachten, in het kader van de opdracht “Vangen van
duiven met kooien” - bijzonder bestek met 2017-OO-ML.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes maakt integraal deel uit van deze beslissing.
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Artikel 3
Het college gunt de opdracht “Vangen van duiven met kooien” aan de economisch meest
voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Hygi Masters, Westkaai
11 te 2170 Merksem (Antwerpen).

Economie. Markten 2017. Goedkeuring wijzigingen huishoudelijk reglement
op de curiosamarkt (data en uur) en doorverwijzing naar de
gemeenteraad. Principiële goedkeuring uitschrijven opdracht
organisatie brocante/antiek markt door private initiatiefnemers.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit dat de curiosamarkt op de Veemarkt dit jaar telkens de 2de zondag van juni,
juli, augustus en september zal doorgaan, van 8.00 tot en met 15.00 uur.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Opheffing van het gemeenteraadsbesluit van 27 april 2010 met ingang vanaf 1 juni 2017,
betreffende ‘Huishoudelijke reglement op de curiosamarkt’.
 Goedkeuring van het aangepast ‘Huishoudelijke reglement op de curiosamarkt’ artikels 1
en 2, met ingang vanaf 1 juni 2017.
Artikel 3
Het college gaat principieel akkoord om vanaf 2018 een antiekmarkt te organiseren en geeft
opdracht aan de dienst Economie een scenario uit te schrijven waarbij private initiatiefnemers
de organisatie op zich nemen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Buurtfeest Plaisance 24 juni 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Auwegemvaart toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op 24 juni 2017
van 09u tot 23u30, 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;
 vanaf 1 januari 2013 zijn de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten van toepassing;
 voor een straatfeest zijn volgende voorwaarden (categorie 1 – niet ingedeeld) van
toepassing:
- geluidsniveau in de inrichting: <= 85dB(A)Laeq,15min op gelijk welke plaats in de
inrichting waar zich personen kunnen bevinden;
- geluidsniveau in de omgeving: voorwaarden hoofdstuk 6.7 VLAREM II;
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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.
Het fietspad tegenaan het kanaal Leuven-Mechelen mag niet ingenomen worden voor het
buurtfeest. Het dient steeds beschikbaar te blijven voor de fietsers (in beide richtingen).
Er mogen geen tenten, barbecues of dergelijke op het fietspad geplaatst worden.
Het kruispunt Vekestraat - Auwegemvaart dient vrij te blijven voor het verkeer.

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
24 juni
2017
van 8u
tot
23u30

opdracht
Parkeer- en
verkeersvrij maken
van Auwegemvaart
van nr. 16 t.e.m.
24

opmerking


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

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Brommelmarkt Battel 18 juni 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan Battel Boegeert
toelating wordt verleend om een rommelmarkt te organiseren in Battel op 18 juni 2017, van
08u tot 23u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
Collegebeslissingen website
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De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
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;
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;
de bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.
de 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 2
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Bart Everaert op basis van het
blanco moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden
 de verkoop is verboden aan minderjarigen
 de verkoop mag niet gebeuren aan personen die kennelijk dronken zijn
 de aanvrager ziet er op toe dat de andere personen die eventueel drank zouden schenken
eveneens in het bezit zijn van een blanco moraliteitsattest.
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas en elektriciteit, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
 De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn.
 Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
 Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen 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;
Collegebeslissingen website
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Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.

Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum
18 juni
2017
van 06u
tot 18u

opdracht

opmerking

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van Battelse
Bergen en het
Arkkadeplein
(vanaf de
Battelbrug tot de
Wolverbosstraat)
en aan de
Battelsesteenweg (
vanaf huisnummer
463 tot aan de
Vaart).



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

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

datum

Inlichten van de Lijn over
de gewijzigde situatie

asap

opmerking

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Dansen aan de Dijle 2 juli 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van de burgemeester om toelating te geven aan vzw
Encuentro voor de organisatie van Dansen aan de Dijle op de Vismark,t op 2 juli 2017 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 gezien de aanwezigheid van een hotel,
talrijke horecazaken en de residentie "Hof van Villers".
 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
 Opbouw kan vanaf 13u. Afbraak mag niet zorgen voor overlast voor de omwonenden.
 De voertuigen die gebruikt worden bij op-/afbouw dienen voorzien te worden van een
doorgangsbewijs.
 De aangelegde dansvloer dient zo aangelegd te zijn dat hij kan worden overreden door de
voertuigen aangezien de achtergelegen gebouwen ALLEEN bereikbaar zijn voor de
voertuigen van de brandweer via de Nauwstraat en niet via de Drabstraat of de
Begijnenstraat.
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Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 0 euro, gelet op de nietcommerciële aard van het evenement en tal van Mechelse dansscholen.
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op 2
juli 2017 van 18u tot 23u conform afsprakennota geluidsnormen dd. 24.02.2017, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers
 Bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator
 In geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie.
 Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes.
 Meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Uitvoeringsdiensten

2 juli 2017

opdracht

opmerking

Voorzien van elektriciteit
De paaltjes op het kruispunt
Ijzerenleen – Nauwstraat
NIET te plaatsen om 13u30

3 juli 2017

De paaltjes op kruispunt
Ijzerenleen – nauwstraat
terug plaatsen

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Aper'eau juni tot september 2017.
Praktische afspraken. Verwijzing politieverordeningen naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van de burgemeester om toelating te geven aan
Rawberry Group om Aper’eau te organiseren op:
 2 juni 2017 op privé terrein Intervest – Mechelen Noord – Schaliënhoevedreef 20 van 17u
tot 23u30
 23 juni 2017 op de Grote Markt van 17u tot 23u30
 4 augustus 2017 in Sint-Romboutscollege van 17u tot 23u30
 1 september 2017 in Tivoli van 17u tot 23u30
mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Algemeen:
- Voorzien van sanitaire voorzieningen plus duidelijke bewegwijzering
- Omwonenden en handelaars tijdig op de hoogte brengen van de organisatie
- Organisator zorgt dat het terrein proper achtergelaten wordt na het evenement. Afval
wordt centraal verzameld in evenementenbakken. Maatregelen nemen om de Grote
Markt/ Tivoli te behoeden voor het achterblijven van sporen van bereidingsvetten door
de verschillende eet- en drankstanden.
- Er dient ten allen tijde een doorgang van min. 4m te worden vrijgehouden voor de
voertuigen van de hulpdiensten
Collegebeslissingen website
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Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door vaste obstakels (tenten, kramen,
enz..)
- De tenten dienen te voldoen aan de geldende richtlijnen (vooral wat betreft attesten,
uitgangen, blusmiddelen,...)
- De organisator dient bij deze 4 organisaties aandacht te besteden aan de bepalingen
van de Omzendbrief m.b.t. de veiligheid van festivals en evenementen met grote
volkstoeloop in het kader van het veiligheidsniveau 3 en de nodige fysische
maatregelen te nemen zodat inrijden op het evenement onmogelijk wordt.
- Verder dient de organisator tijdens de 4 organisaties ook beroep te doen op een
erkende bewakingsonderneming teneinde toegangscontrole uit te voeren
overeenkomstig de bepalingen van voornoemde Omzendbrief.
- De organisator dient erop toe te zien dat het terrein niet bezaaid ligt met glas.
Intervest Mechelen Noord:
- De brandweg rondom de hoge gebouwen dienen ten allen tijde beschikbaar te blijven
voor de ladderwagens van de brandweer (min. 4m breedte)
Grote Markt:
- De toiletten in de Hallestraat mogen de doorgang niet belemmeren naar de privéingang van de woonst van de huisbewaarder, Hallestraat 1.
- De openbare toiletten op het stadhuis worden gesloten op het normale uur, zijnde 18
uur.
- De poort stadhuis, kant Grote Markt, wordt uitzonderlijk gesloten om 18 uur.
- De poort stadhuis, kant Befferstraat, wordt gesloten om 21 uur.
- Bij de op-/afbouw op de Grote Markt dient rekening gehouden te worden met het
autoluw karakter (registratie Indigo) en dienen de voertuigen die komen laden/lossen
voorzien te worden van een doorgangsbewijs.
Tivoli:
- Waar nodig rijplaten gebruiken;
- Boomspiegels vrijwaren van betreding en constructies;
- Geen verlichtingselementen door middel van bouten bevestigen aan de boomstammen;
- Het gebruik van dienstvoertuigen in het park tot een strikt minimum beperken;
- Rijplaten dienen permanent ter beschikking te zijn voor gebruik waar nodig;
- Grasvelden niet berijden met heftrucks, wagens, e.d.;
- Tijdelijke infrastructuur Aper’eau onmiddellijk na afloop verwijderen uit het park;
- Opstelling Aper’eau dient met respect voor de bestaande bomen te gebeuren, zodat er
geen laaghangende takken dienen weggesnoeid te worden.
- Teneinde de verkeersoverlast in de wijk Tivoli tot een minimum te beperken, is het
aangewezen dat de organisator in alternatieve parkeergelegenheid voorziet.
Sint-Romboutscollege:
- Er dient een tweede uitgang (kant Lange Heergracht) te worden voorzien. De
opgegeven uitgangen liggen aan slechts één kant; er dient 83m te worden afgelopen
vooraleer het event kan verlaten worden.

Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van 500 euro voor het gebruik van de
Grote Markt op 23 juni 2017.
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op 2
juni, 23 juni, 4 augustus en 1 september 2017 van 17u tot 23u30, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 Geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers
 Bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator
 In geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie.
 Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes.
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Meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.

Artikel 4
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Roeland Tordoir op basis van
het blanco moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden
 de verkoop is verboden aan minderjarigen
 de verkoop mag niet gebeuren aan personen die kennelijk dronken zijn
 de aanvrager ziet er op toe dat de andere personen die eventueel drank zouden schenken
eveneens in het bezit zijn van een blanco moraliteitsattest.
Artikel 5
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op 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 6
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

Wijkonderhoudsteam

datum

opdracht

23 juni 2017
voor 06u

Wegnemen van aantal
paaltjes kant Post en
Stadhuis, zodat er aan en
afgereden kan worden op
de Grote Markt door
leveranciers

23 juni 2017

Ter beschikking stellen van
elektriciteit op de Grote
Markt

2 juni

Leveren en ophalen van 20
vuilnisbakken

23 juni
4 augustus

opmerking

Er wordt een
administratieve kost
van 25euro
aangerekend

1 september
Evenementenloket
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Artikel 7
Het college neemt akte van de beslissing van de burgemeester om voor de organisatie van
Aper’eau op 1 september 2017 Tivoli (graszone aan de serres) te onttrekken aan openbaar
domein, zodat een erkende bewakingsfirma kan ingeschakeld worden.
Artikel 8
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling politieverordening inzake openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van
“Aper’eau” op 1 september 2017 en de onttrekking van Tivoli (grasplein aan de serres en
voor de speeltuin) aan het openbaar domein.
Artikel 9
Het college neemt akte van de beslissing van de burgemeester om voor de organisatie van
Aper’eau op 23 juni 2017 de Grote Markt (tussen de verwijderbare paaltjes) en het gedeelte
aan de Hallestraat waar de toiletten worden geplaatst te onttrekken aan openbaar domein,
zodat een erkende bewakingsfirma kan ingeschakeld worden.
Artikel 10
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling politieverordening inzake openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van
“Aper’eau” op 23 juni 2017 en de onttrekking van de Grote Markt (tussen de verwijderbare
paaltjes) en de Hallestraat aan het openbaar domein.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Sponsorloop Go Shil 20 mei 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van de burgemeester om toelating te geven aan Go
Shil De Vlindertuin voor de organisatie van een sponsorloop in de Noterstraat op zaterdag 20
mei 2017, van 11u 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.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Verkeerssignalisatie

datum
20 mei
2017 van
11u tot
18u

opdracht
Parkeer- en verkeersvrij
maken van lus achteraan in
Noterstraat

opmerking
Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

Artikel 3
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van een sponsorloop die doorgaat op 20 mei 2017, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van een sponsorloop, die doorgaat op 20 mei 2017, in Mechelen zijn
hierna vermelde bepalingen van toepassing op 20 mei 2017 behoudens andersluidende.
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Artikel 2: De Noterstraat tussen huisnummer 46 en 60 (doodlopend gedeelte van De
Noterstraat)
Het parkeren is verboden op 20 mei 2017 tussen 11.00 en 18.00 uur aan beide zijden
van de rijbaan. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1,
aangevuld met de pijlen van het type Xa, die het begin van de reglementering aanduiden, van
het type Xd, die de herhaling van de herhaling van de reglementering aanduiden.
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen op 20 mei 2017
tussen 11.00 en 18.00 uur. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden
C3.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

Overheidsopdrachten. Aanstellen afkoppelingsdeskundige voor opmaak
afkoppelingsdossiers en VLARIO-keuring in de Sint-Albertuswijk te
Muizen-Mechelen. Bestek 2017-OO-OD-169. Goedkeuring gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van nazicht van de offertes van 3 mei 2017, opgesteld
door Openbaar domein, in samenwerking met de dienst Overheidsopdrachten, in het kader van
de opdracht “Aanstellen afkoppelingsdeskundige voor de opmaak van afkoppelingsdossiers en
Vlariokeuring in de Sint-Albertuswijk te Mechelen” - bijzonder bestek nr. 2017-OO-OD-169.
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 “Aanstellen afkoppelingsdeskundige voor de opmaak van
afkoppelingsdossiers en Vlariokeuring in de Sint-Albertuswijk te Mechelen” aan de laagste
bieder, zijnde Bureau Notermans, Sint-Truidersteenweg 474/B te 3840 Hoepertingen.

Overheidsopdrachten. Het Nieuwe Werken - duurzaam meubilair. Verwijzing
van de gunningswijze Open Offerteaanvraag en de voorwaarden van
bestek 2017-OO-GEB-203 voor goedkeuring naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de procedure open offerteaanvraag aan de
voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek 2017-OO-GEB-203 inzake de opdracht
"Het Nieuwe Werken – duurzaam meubilair".
Artikel 2
De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.
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Preventie en Veiligheid. Goedkeuring bestendiging van acties in het kader
van pesten. Verwijzing van de samenwerkingsovereenkomst met
Uitgeverij Abimo naar de gemeenteraad. Opdracht tot agenderen van
deze werkwijze/overeenkomst op OOM.
Besluit:
Artikel 1
Het college is akkoord met de uitbesteding van de scheurkalender rond respect aan Uitgeverij
Abimo volgens de principes, vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Uitgeverij Abimo, inzake de scheurkalender
sociaal emotioneel welbevinden.
Artikel 3
Het college is akkoord om 150 exemplaren van de scheurkalender aan te kopen en ter
beschikking te stellen van de basisscholen, 1B klassen secundair onderwijs en de OKAN
klassen.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de dienst Onderwijsondersteuning om deze
werkwijze/overeenkomst te agenderen op het OOM en af te toetsen.
Artikel 5
Het college keurt de organisatie van een Kiva Kick Off bij de start van schooljaar 2017–2018
goed.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Goedkeuring werken jaagpad Dijle te
Muizen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de wegenwerken die zich situeren langsheen het jaagpad van de
Dijle (zuidkant) te Muizen.
De werken omvatten: plaatsen breekstenen in de oever.
De werken worden uitgevoerd in opdracht van: niet meegedeeld.
De hoofdaannemer is de firma Herbosch-Kiere.
Onderaannemer signalisatie : Fero NV.
Werfleider is David Severeyns.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
De




1- Werkuren:
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 geplande evenementen
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2- 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.

3- Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit
akkoord te gaan dat de fietsers worden omgeleid in beide richtingen via de Leuvensesteenweg.
Zowel van in Muizen (Brugstraat – Ridder van Musina) als aan Hanswijk de Bercht
(containerpark) worden de fietsers naar de Leuvensesteenweg geleid.
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 17 mei 2017 tot 26 mei 2017 toe te staan op
voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
Artikel 6
Het college besluit dat de vergunning 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

Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Goedkeuring herstellingswerken
N16/Molenbeekstraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de wegenwerken die zich situeren in de N16 aan de
Molenbeekstraat.
De werken omvatten: herstel aan middengeleider en aanliggende rijstrook staduitwaarts.
De werken worden uitgevoerd in opdracht van: AWV.
De hoofdaannemer is de firma Wawebo, Kluizenhof 20, Sint-Gillis-Waas.
Werfleider is Wietske Orlebeke.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
1- Werkuren:
De werkuren worden vastgelegd als volgt (nachtwerk):
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 20.00 u - stopzetting uiterlijk om 06.00 u
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2- Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit
akkoord te gaan dat :
 de werken ’s nachts worden uitgevoerd;
 het verkeer geregeld wordt met tijdelijke verkeerslichten.
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 18 op 19 mei 2017 toe te staan op voorwaarde
dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
Artikel 6
Het college besluit dat de vergunning 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

Verspreiding via de geëigende kanalen.

Bestuurlijk Beheer. Iverlek. Algemene vergadering tevens jaarvergadering
16 juni 2017. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat
volmachtdrager. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist principieel tot:
 Goedkeuring behandeling van de agendapunten van de algemene vergadering, tevens
jaarvergadering, van Iverlek op vrijdag 16 juni 2017 om 11u in De Waerboom, Jozef
Mertensstraat 140 te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden):
 Goedkeuring van de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging
Iverlek.
 Beslissing om inzake de aansluiting van de stad Mechelen tot de activiteit warmte van de
opdrachthoudende vereniging Iverlek geen beslissing te nemen en zich te onthouden.
 Mandaatverlening aan volgende vertegenwoordiger om in te stemmen met de voorgelegde
agendapunten, met uitzondering agendapunt 2 (onthouding bij de ‘Aanvaarding van de
uitbreiding en aansluiting van de deelnemers voor de activiteit warmte’):
- Als volmachtdrager: de heer Koen Anciaux, schepen, p/a Lange Schipstraat 27, 2800
Mechelen;
- Als plaatsvervangend volmachtdrager: de heer Walter Schroons, schepen, p/a Grote
Markt 21, 2800 Mechelen.
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Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring behandeling agendapunten algemene vergadering, tevens jaarvergadering,
van Iverlek op vrijdag 16 juni 2017.
 Beslissing inzake statutenwijzigingen.
 Beslissing inzake 'Aanvaarding van de uitbreiding en aansluiting van de deelnemers voor de
activiteit warmte'.
 Mandaatverlening aan de volmachtdrager.

Bestuurlijk Beheer. Pontes. Algemene vergadering 14 juni 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 algemene vergadering van Pontes op
woensdag 14 juni 2017 om 18.30 uur in het Havenhuis, Zaha Hadidplein 1 te 2030
Antwerpen;
 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.

Staf Financiën. Vaststelling wijze van gunnen en bestek voor de opname van
leningen ter financiering van het investeringsbudget van de stad en de
agb's. Verwijzing naar de gemeenteraad voor goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder tot het opstarten van een
onderhandelingsprocedure met KBC Verzekeringen conform de bepalingen van het bestek FIN
1/2015 met mogelijkheid tot herhalingsopdracht.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de procedure open aanbesteding aan de
voorwaarden en bepalingen van het bestek FIN 1/2017 voor het verstrekken van
langlopende leningen voor de financieringsbehoefte van de stad bij smart projecten
(20.675.000 euro), voor een doorgeefleningen aan AGB MAC (4.870.000 euro) en aan AGB
SAM (4.200.000 euro).

Staf Financiën. Meerjarenplanwijziging en Budgetwijziging. Goedkeuring
meerjarenplanwijziging nr. 12 over dienstjaar 2014-2020 en
budgetwijziging nr. 1 over dienstjaar 2016. Verwijzen naar de
gemeenteraad ter vaststelling.
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Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de ontwerpen van budgetwijziging nr. 1/2017 en van de
meerjarenplanwijziging nr. 12 over dienstjaren 2014–2020 goed.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van de meerjarenplanwijziging nr. 12 over dienstjaren 2014–2020.
 Vaststelling van de budgetwijziging nr. 1 over dienstjaar 2017.

Staf Financiën. Interne kredietaanpassing. Goedkeuring interne
kredietaanpassing nr. 1 over dienstjaar 2017 - exploitatie. Verwijzing
naar de gemeenteraad voor aktename.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de interne kredietaanpassing (IKA) nr. 1 over dienstjaar 2017 goed.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename interne kredietaanpassing (IKA) nr. 1 over dienstjaar 2017.

Toezicht Financiën. AGB Energiepunt Mechelen. Meerjarenplanwijziging
2014 - 2020/4 en budgetwijziging 2017/1. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014–2020/4 van AGB Energiepunt Mechelen.
 Goedkeuring budgetwijziging 2017/1 AGB Energiepunt Mechelen.

Toezicht Financiën. Protestantse Kerk Mechelen-Noord. Verwijzen rekening
2016 voor gunstig advies naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Advisering rekening 2016 van de kerkfabriek Protestantse Kerk Mechelen-Noord.

Toezicht Financiën. OCMW-vereniging Dodoens. Jaarrekening 2016.
Verwijzen rekening voor gunstig advies naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Advisering jaarrekening 2016 OCMW-vereniging Dodoens.
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Bouwdienst. 2017/0158, Dorpsplein Hombeek, bijzondere procedure.
Heraanleg met nieuwe wegenis. Kennisname en doorverwijziging van
de wegenis naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de bijzondere procedure herinrichting Dorpsplein Hombeek
(2017/0158) kennis van:
 het advies van de Lokale Politie van 20 maart 2017;
 het advies van de brandweer (ref. P15023-001/01) van 17 maart 2017;
 de resultaten van het openbaar onderzoek waarbij 1 bezwaarschrift werd ontvangen.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de zaak van de wegenis in het kader van de bijzondere procedure
herinrichting Dorpsplein Hombeek (2017/0158) in toepassing van art. 4.2.25 van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen.
Artikel 3
Het college zal bij goedkeuring van de zaak van de wegenis door de gemeenteraad, in
toepassing van artikels 4.7.1 en 4.7.26 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening - Decreet
Ruimtelijke Ordening van 27 maart 2009, deze goedkeuring, samen met het resultaat van het
openbaar onderzoek en de adviezen van brandweer en politie, overmaken aan de gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar die beslist over de aanvraag. Gezien de aanvraag mede uitgaat
van de stad brengt het college van burgemeester en schepenen geen voorafgaand advies uit.

Monumentenzorg. Goedkeuring Kerkenbeleidsplan Mechelen. Verwijzing
naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendaput naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van het Kerkenbeleidsplan Mechelen.

Monumentenzorg. Sint-Jan-Baptist en Sint-Jan-Evangelistkerk. Bestek 2015MZ-842 voor de binnenrestauratie - goedkeuring aangepaste
uitvoering van het dossier.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om de onvoorziene meerwerken voor de binnenrestauratie van de Sint-JanBaptist en Sint-Jan-Evangelistkerk te laten uitvoeren door de firma Renotec NV.
Artikel 2
Het college beslist om voor de onvoorziene meerwerken voor de binnenrestauratie van de
Sint-Jan-Baptist en Sint-Jan-Evangelistkerk een aanvullende premie aan te vragen bij het
agentschap Onroerend Erfgoed.
Artikel 3
Het college stemt in met een maximale termijnsverlenging van 160 werkdagen voor de werken
vervat in het bestek 2015-MZ-842 omtrent de binnenrestauratie van de Sint-Jan-Baptist en
Sint-Jan-Evangelistkerk. De einddatum der werken is nog in overleg.
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Wonen. Interlokale vereniging 'IGS versterkt wonen in Mechelen en Lier'.
Goedkeuring oprichtingsakte interlokale vereniging en kennisname
aanvraag tot erkend intergemeentelijk samenwerkingsproject (IGS)
“IGS versterkt wonen in Mechelen en Lier” inclusief
engagementsverklaring. Verwijzingen naar gemeenteraad: oprichting
interlokale vereniging “IGS versterkt wonen in Mechelen en Lier” en
engagementsverklaring.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de oprichting van de interlokale vereniging ‘IGS versterkt wonen in Mechelen
en Lier’ en de engagementsverklaring ten einde een subsidieaanvraag te kunnen indienen
principieel goed.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring overeenkomst met statutaire draagkracht ter oprichting van de interlokale
vereniging ‘IGS versterkt wonen in Mechelen en Lier’.
 Goedkeuring engagementsverklaring in toepassing van het Besluit van de Vlaamse
Regering van 8 juli 2016 houdende subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter
ondersteuning van het lokaal woonbeleid van ten einde een subsidieaanvraag te kunnen
indienen.
 Aanduiding 2 vertegenwoordigers als lid van het beheerscomité, namelijk schepen Greet
Geypen en voorzitter sociaal huis Koen Anciaux.

Wonen. SVK Bodukam. Kennisname van de splitsing van SVK Bodukam en
goedkeuring van de toetreding tot SVK Mechelen voor doorverwijzing
naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het schrijven van SVK Bodukam van 26 april 2017 waarin de
voorbereiding en voorwaarden van de splitsing van het SVK Bodukam worden beschreven. Ze
gaat principieel akkoord om toe te treden tot de vzw SVK Bodukam die na de splitsing de
naam SVK Mechelen krijgt.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename schrijven van SVK Bodukam waarin men meldt dat de vzw wordt opgesplitst,
inclusief de als bijlage toegevoegde kaderovereenkomst die de splitsing stipuleert.
 Goedkeuring toetreding tot SVK Bodukam dat na de splitsing de naam SVK Mechelen zal
dragen.
 Aanduiding van:
- 2 leden voor de algemene vergadering: Greet Geypen, schepen en Caroline Van Steen,
ambtenaar (i.p.v. Patricia Verbeeck);
- 1 lid voor de raad van bestuur: Greet Geypen, schepen.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de dienst Wonen om, na goedkeuring in de gemeenteraad, een
schrijven te richten aan SVK Bodukam met de wens tot toetreding door de stad Mechelen.
Tegelijkertijd geeft ze de namen door van de personen die namens de stad Mechelen zullen
zetelen in de algemene vergadering en raad van bestuur.
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Sociale Tewerkstelling. Goedkeuring en verwijzing naar gemeenteraad van
de samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en stad en Sociaal Huis
Mechelen.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen Groep Mechelen en VDAB voor een
inclusief lokaal arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- en welzijnsbeleid principieel goed.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen Groep Mechelen en VDAB voor een
inclusief lokaal arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- en welzijnsbeleid.
Artikel 3
Het college neemt akte van de formele ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst in
aanwezigheid van de gedelegeerd bestuurder van VDAB Fons Leroy en van de pers op
woensdag 24 mei 2017 om 13u in de VDAB Werkwinkel Mechelen, H. Consciencestraat 7 en
vaardigt hiervoor burgemeester Bart Somers en de schepenen Marc Hendrickx, Katleen Den
Roover en Koen Anciaux af.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Braderie 26 en 27 mei 2017.
Praktische zaken.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Mechelen Meemaken vzw voor de organisatie van braderie in de binnenstad op 26 en 27 mei
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
 Organiseren van veiligheidsrondgang met bevoegde diensten
 Op de onderstaande plaatsen minimum 3,5 meter tussen (de luifels van) de kramen blijft
om ingeval van interventie in het gebied te kunnen doorrijden:
- O.L.Vrouwestraat Cortenbachstraatje (Taro’s en Blanca Guaman)
- O.L.Vrouwestraat ter hoogte van de kerk (Wafflelicious en Syl Snacks)
- O.L.Vrouwestrraat ter hoogte van (Design for Cats en De Zondvloed-Zahia)
 De Borzestraat voor de hulpdiensten inrijdbaar is via de Ijzerenleen, tenzij de paaltjes aan
de Bruul worden weggenomen.
Artikel 2
Het college keurt de inplantingsplannen van de braderie goed.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
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Uitvoeringsdiensten

26 mei
2017 voor
7u

Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen:
-

Locaties worden nog
meegedeeld.

Nadars voor het
afsluliten van het
braderiegebied
2 tentjes voor de
grimestanden

Ter beschikking stellen van
elektriciteitskast voor de
kermiskramen
Ophangen en afhalen van
spandoeken aan de Graaf van
Egmontstraat, Hoogstraat
(Brusselpoort),
Adegemstraat, SintKatelijnestraat, Frederik de
Merodestraat, Hanswijkstraat
en Keizerstraat. De
spandoeken worden, zoals
reeds afgesproken
opgehangen
Verwijderen van
vlaggenmasten, bloembakken
en paaltjes waar nodig
Wijk
Onderhoudsteam

26 mei
2017 voor
7u

Leveren van voldoende
vuilnisbakken
Opkuis van het
braderiegebied op
zaterdagavond

Departement
Stedelijke
Infrastructuur

Alle aannemers en
nutsmaatschappijen in kennis
stellen dat er in de periode
van 26 mei 2017 7 uur tot en
met 27 mei 2017 21 uur geen
werken mogen worden
uitgevoerd in het
braderiegebied en geen
werftransporten toegelaten
zijn doorheen het
braderiegebied (dus ook geen
transporten door het
braderiegebied voor werven
gelegen buiten het
braderiegebied).

Verkeerssignalisatie

Van 15 mei
2017 08u
tot 31 mei
2017 18u

Parkeervrij maken van 4
parkeerplaatsen op
Douaneplein voor De Loods
voor de levering van de TEBO
kramen

Evenementenloket

asap

Beleggen van een
coördinatievergadering met
de betrokken diensten

Wordt ingepland in de
week van 15 mei.

Artikel 4
Het college geeft toelating voor het organiseren van volgende randanimatie:
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orgeltje van Cyriel, vrijdag 26 mei 2017 op Ijzerenleen en zaterdag 27 mei 2017 in de
O.L.Vrouwestraat;
balonnenclown, ganzenfanfare, Real Music Band - vrijdag en zaterdag, bewegend in het
autovrij gebied

Artikel 5
Het college neemt kennis van de goedkeuring verleend door de burgemeester voor het
plaatsen van geluidsinstallaties voor muziekuitzendingen, mededelingen en reclamespots
tijdens de openingsuren.
Artikel 6
Het college neemt kennis van de volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
opdracht

datum

opmerking

Deel uitmaken van veiligheidsrondgang
De Lijn verwittigen

Beheer Openbaar Domein. Dorp Hombeek: definitieve vaststelling rooilijn.
Verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Definitieve vaststelling rooilijn- en innemingsplan Dorpsplein Hombeek.

Openbaar Domein. Samenwerkingsovereenkomst ontsluiting regionaal
ziekenhuis Roosendaelveld - verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst ontsluiting regionaal
ziekenhuis Roosendaelveld.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest en de vzw Emmaüs
betreffende de ontsluiting van het regionaal ziekenhuis Roosendaelveld.

Overheidsopdrachten. Aanstelling van een tijdelijke Programma Manager
Gebouwen. Goedkeuring gunningswijze onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking en bestek met nummer 2017-OO-GEB-207.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt de wijze van gunnen vast volgens de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2017-OOGEB-207 inzake de opdracht “Aanstelling van een tijdelijke Programma Manager voor de dienst
Gebouwen van de Groep Mechelen”.
Artikel 2
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Het college geeft goedkeuring voor de gunningscriteria opgenomen in het bijzonder bestek
2017-OO-GEB-207.
 1: De ervaring en deskundigheid: 50 punten
 2: Prijs: 50 punten

Openbaar Domein. Rooilijnplan Schepenhuis - definitieve vaststelling.
Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Definitieve goedkeuring rooilijn- en innemingsplan - aanvraag van bouwdossier
herbestemming 'Schepenhuis'.
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