STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 12 oktober 2018

Strategie en Ontwikkeling. Stedenfonds: afsluiting periode 2008-2013 en
2014-2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis dat Mechelen voor de periode 2008-2013 en 2014-2017 aan alle
financiële verplichtingen heeft voldaan en dat het Stedenfonds hiermee afgesloten is.

P&P - Mobiliteit. Stadsdistributie. VIL-project Result. Goedkeuring deelname
in het kader van Surflogh.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan deelname aan het VIL (Vlaams Instituut voor Logistiek)
project R!sult.
Artikel 2
Het college geeft opdracht het nodige budget te voorzien vanuit budget Surflogh op
ramingsnummer 2018172454.

Economie. Kennisname Uitnodiging en agenda Algemene Vergadering
Mechelen MeeMaken vzw.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de uitnodiging, agenda en voorbereidingsstukken van de
algemene vergadering van Mechelen MeeMaken.
Artikel 2
Het college verleent mandaat aan schepen Katleen Den Roover om in te stemmen met de
voorgelegde agendapunten op de algemene vergadering van 5 november 2018 om 19 uur in
Conventus, Geitestraat 32.

Belastingen en Inningen. Belasting op niet-bebouwde percelen van
ambtswege 2017 (kavels). Vaststelling en uitvoerbaarverklaring
kohier.
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Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op de nietbebouwde percelen van ambtswege (kavels) - aanslagjaar 2017 voor een totaal bedrag van
€ 8.188,28.

Belastingen en Inningen. Belasting op niet-bebouwde gronden van
ambtswege 2017. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op de nietbebouwde gronden van ambtswege - aanslagjaar 2017 voor een totaal bedrag van
€ 28.988,53.

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

Beheer Openbaar Domein. Plaatsen van nutsleidingen - goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft toelating aan Telenet, Vaartdijk 59 te 3018 Wijgmaal, voor de uitvoering van
volgende werken:
 Steenweg op Heindonk 66
Puntopening T 18448
 Kalkovenstraat 24
Puntopening T 18446
 Bonheidensteenweg 22
Puntopening T 18447
 Stuivenbergbaan 192
Puntopening T 18452
 ’t Veer 17
Puntopening T 18453.
Artikel 2
Het college geeft toelating aan Telenet, Liersesteenweg 4 2800 Mechelen, voor de uitvoering
van volgende werken:
 Hoek Zandvoortstraat - Wayenborgstraat
plaatsen van ondergrondse kabel T 18444
 Expoelstraat (in de berm t.h.v. kruising Aa Beek) ,
Mechelbaan (in de berm nabij kruispunt Voorendonkstraatje),
Steenweg op Blaasveldstraat (in de berm tegenover nr 72)
Nattehofstraat (t.h.v. nr. 75)
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plaatsen van lasput over bestaande leidingen voor Fiberwave T 18445.
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Eandis Elektriciteitstraat 70 2800 Mechelen, voor de uitvoering
van volgende werken:
 Leuvensesteenweg (tss. nr486 en nr580)
Saneren MS E 18441
 Maanstraat
Inlussen KC 1198-Wegnemen aansluiting/E-meter MECHDRU-ALFAFLEX E 18450
 Boetestraat
LS-uitbreiding E 18451
 Battenbroek, Baron Coppenslaan
OV plaatsing E 18454.
Artikel 4
Het college geeft toelating aan Orange Bourgetlaan 3 1140 Brussel,
voor de uitvoering van eigen werken en als pilootmaatschappij voor de uitvoering van
synergiewerken voor Eandis, Proximus en Pidpa op het tracé:
 Dellingstraat, Leuvensesteenweg, Smisstraat
Telecomwerken O 18443.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Blaasbalgstraat, mits afstemming werken op werf Augustijnenstraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Blaasbalgstraat - tussen Korte
Ridderstraat en Kapelstraat - en die de herstelling van een gaslek tot doel hebben.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
Werkuren:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u)
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
Maximale belasting werfverkeer:
Voor de transporten van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter is een afzonderlijke
aanvraag nodig bij de dienst signalisatie.
Aan- of afvoer van afvalstoffen en bouwmaterialen:
De transporten van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter zijn in de binnenstad niet
toegelaten op:
 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 07.45 en 08.45 u en tussen 15.30 en
17.00 u;
 woensdag tussen 07.45 en 08.45 u, tussen 11.45 en 12.45 u.
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 op zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
Frequentie van de transporten:
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Geplande transporten:
Minimum 10 werkdagen op voorhand dienen uitzonderlijke werftransporten gemeld te worden
aan de politie van de stad Mechelen.
Wachtzone:
Gedurende de transporturen zal een wachtzone voor de vrachtwagens worden voorzien op een
locatie te bepalen in overleg met de bevoegde instanties. Hiervoor kan het Douaneplein benut
worden tot de effectieve toegelaten transporturen zijn aangebroken.
Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Voorwaarden bij (sloop)werken:
De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief afgevoerd,
waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere afvalstoffen.
De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Ter beveiliging van de actieve weggebruikers:
 Voetgangers: er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens,
rolstoelen, ..., vlot en veilig het voetpad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal 2 cm en
hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te worden
voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1 meter. In combinatie met een fietspad
dient deze 2 meter te zijn.
 Fietsers: er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met fietsen, bakfietsen,
fietsaanhangwagen, ... , vlot en veilig het fietspad op en af te rijden. Drempels zijn
maximaal 2 cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen,
rampen te worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk enkelrichtingsfietspad is 1 meter. Voor het
tweerichtingsfietspad is deze minimaal 2 meter.
Artikel 3
Het college vestigt er de aandacht op dat de werken dienen afgestemd te worden op de
nabijgelegen werf van de Augustijnenstraat.
Artikel 4
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit:
 Omleiding via Korte Ridderstraat > Lange Ridderstraat > Leermarkt.
 Huidevettersstraat wordt dubbelrichting tot tegen de werfzone.
 Blaasbalgstraat – tussen Leermarkt en de werfzone – wordt dubbelrichting.
Artikel 5
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 6
Het college besluit de werf, in de periode van 22/10/2018 tot 26/10/2018 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 Blaasbalgstraat 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;
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voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt aan dienst infrastructuur.

Artikel 7
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 8
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Communicatiecel
Wegenwerken

opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken Ten
Moortele.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in Ten Moortele en het paadje tussen
Patrijzenstraat en Ten Moortele 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 20.00 u);
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen.
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 op zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
Frequentie van de transporten:
 Geplande transporten:
Minimum 10 werkdagen op voorhand dienen uitzonderlijke werftransporten gemeld te worden
aan de politie van de stad Mechelen.
 Wachtzone:
Gedurende de transporturen zal een wachtzone voor de vrachtwagens worden voorzien op een
locatie te bepalen in overleg met de bevoegde instanties. Hiervoor kan het Douaneplein benut
worden tot de effectieve toegelaten transporturen zijn aangebroken.
 Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
 Voorwaarden bij (sloop)werken:
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De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief afgevoerd,
waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere afvalstoffen.
De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit:




Het gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via Pastoor De Heuckstraat <> Molenstraat <>
Vinkstraat.
Fietsers en voetgangers die het paadje willen gebruiken, worden omgeleid via
Patrijzenstrat <> Fazantenstraat <> Vinkstraat.
In Ten Moortele blijft een doorgang voor voetgangers en fietsers.

Ter beveiliging van de actieve weggebruikers:
 Voetgangers: er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens,
rolstoelen, ..., vlot en veilig het voetpad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal 2 cm en
hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te worden
voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1 meter. In combinatie met een fietspad
dient deze 2 meter te zijn.
 Fietsers: er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met fietsen, bakfietsen,
fietsaanhangwagen, ..., vlot en veilig het fietspad op en af te rijden. Drempels zijn
maximaal 2 cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen,
rampen te worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk enkelrichtingsfietspad is 1 meter. Voor het
tweerichtingsfietspad is deze minimaal 2 meter.
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, Ten Moortele, in de periode van 25/10/2018 tot 31/10/2018 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 Ten Moortele 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.
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.
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Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Kruisbaan.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed: 2800 Mechelen, Kruisbaan – renovatie riolering.
Artikel 2
Het college legt aan de uitvoerder van de werken volgende maatregelen op:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u;
 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u);
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen.
Routes werfverkeer:
 De werftransporten dienen zoveel mogelijk gebruik te maken van het hoger wegennet.
 Deze werfroutes dienen proper te worden gehouden.
 De lading dient afgedekt te worden conform artikel 45 van de wegcode. (KB van 1/12/1975)
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 op zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn;
 in de schoolstraten (tijdens de vastgelegde uren per school).
Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
 Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Voorwaarden bij sloopwerken:
 De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief
afgevoerd, waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere
afvalstoffen.
 De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en keurt goed:
 De werken gebeuren in twee fasen.
Eerste fase: (tussen Zwartkloosterstraat en Brusselsesteenweg)
Er wordt in het midden van de rijbaan gewerkt, voertuigen hebben geen doorgang meer.
Volgend verkeersmateriaal wordt geplaatst:
- Kruispunt Zwartkloosterstraat met Kruisbaan : nadar met C3 “uitgezonderd plaatselijk
verkeer” met bord F45 en A31
- Kruispunt Kruisbaan met Brusselsesteenweg : nadar met C3 “uitgezonderd plaatselijk
verkeer” met bord F45 en A31
- Ter hoogte van de werf : 2 x nadar met C3.
Tweede fase: (2 dagen)
Uitbreiding van de eerste fase. Er wordt gewerkt in het fietspad, kruispunt Brusselsesteenweg
met de Kruisbaan. De eerste rijstrook wordt ingenomen om een corridor voor de fietsers te
voorzien. De snelheid op de Brusselsesteenweg wordt verlaagd naar 50 Km/u.
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Tijdens deze fase zijn er een aantal woningen, tussen werfzonde Kruisbaan en werfzone
kruispunt Brusselsesteenweg><Kruisbaan, niet bereikbaar.
Volgend verkeersmateriaal wordt geplaatst:
- Op de Brusselsesteenweg bord F79 (rijstrook versmalling) – bord C43 (50Km/u) –
bakens om de corridor af te bakenen.
- Op het kruispunt Kruisbaan met de Brusselsesteenweg nadar met C3.
Ter beveiliging van de actieve weggebruikers legt het college aan de uitvoerder van de werken
volgende minimale maatregelen op:
 Voetgangers:
- er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens, rolstoelen, ...,
vlot en veilig het voetpad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal 2cm en hebben
een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te worden
voorzien;
- rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel;
- werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis;
- de minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1meter. In combinatie met een
fietspad dient deze 2 meter te zijn.
 Fietsers:
- er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met fietsen, bakfietsen,
fietsaanhangwagen, ... , vlot en veilig het fietspad op en af te rijden. Drempels zijn
maximaal 2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen
hellingen, rampen te worden voorzien;
- rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel;
- werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis;
- de minimale breedte van een tijdelijk enkelrichtingsfietspad is 1 meter. Voor het
tweerichtingsfietspad is deze minimaal 2 meter. In combinatie met een
enkelrichtingsfietspad dient deze 2 meter te zijn.
Artikel 4
Het college legt op dat de signalisatie van de werken/hinder, dient uitgevoerd te worden
overeenkomstig de plannen welke conform zijn bevonden door de politie Mechelen –
Willebroek.
Artikel 5
Het college besluit de werf, 2800 Mechelen, Kruisbaan – renovatie riolering, in de periode van
17/10/2018 tot 09/11/2018, toe te staan op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator;
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt wordt aan dienst infrastructuur;
 de bewoners van de Kruisbaan en Zwartkloosterstraat ten laatste 10 en ten vroegste 15
kalenderdagen voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het
ontwerp van de bewonersbrief dient voorgelegd te worden aan de communicatiecel
wegenwerken van de stad Mechelen.
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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Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
fietsoversteekplaatsen Vrouwvliet, met aanvang vanaf 5/11/2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Liersesteenweg en
Ziekebeemdenstraat t.h.v. de Vrouwvliet en die de aanleg van fietsoversteekplaatsen t.h.v. het
jaagpad Vrouwvliet tot doel hebben.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
Werkuren:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u;
 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u);
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen.
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 op zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
Frequentie van de transporten:
 Geplande transporten:
Minimum 10 werkdagen op voorhand dienen uitzonderlijke werftransporten gemeld te worden
aan de politie van de stad Mechelen.
 Wachtzone:
Gedurende de transporturen zal een wachtzone voor de vrachtwagens worden voorzien op een
locatie te bepalen in overleg met de bevoegde instanties. Hiervoor kan het Douaneplein benut
worden tot de effectieve toegelaten transporturen zijn aangebroken.
 Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
 Voorwaarden bij (sloop)werken:
De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief afgevoerd,
waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere afvalstoffen.
De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit:
 Ziekebeemdenstraat:
- Omleiding via Kerkhoflei <> Liersesteenweg <> Kadodderstraat.
- Fietsers die het jaagpad volgen: Liersesteenweg <> Kerkhoflei <> Ziekebeemdenstraat
<> Kleine Nieuwedijkstraat <> fietsostrade.
 Liersesteenweg:
- Omleiding via R12 <> Antwerpsesteenweg <> R6.
- Fietsers die het jaagpad volgen: Antwerpsesteenweg <> Eikestraat <> Liersesteenweg
oversteken naar de nieuwe wijk tegenover <> paadje naar het jaagpad.
Ter beveiliging van de actieve weggebruikers:

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

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 is niet akkoord om de werf, Liersesteenweg en Ziekebeemdenstraat, te laten
aanvangen op maandag 22 oktober 2018 en beslist dat de werken kunnen starten op maandag
5/11/2018, na het Allerheiligenweekend, op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator;
 de bewoners van de Liersesteenweg en Ziekebeemdenstraat 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.
Artikel 6
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden;
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

Opdracht

opmerking

Verzorgen bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Vismarkt.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Vismarkt, Begijnenstraat en
Drabstraat en die kabel- en sleufwerken tot doel hebben.
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Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
Werkuren:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u;
 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u);
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen.
Maximale belasting werfverkeer:
 Voor de transporten van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter is een afzonderlijke
aanvraag nodig bij de dienst signalisatie.
Aan- of afvoer van afvalstoffen en bouwmaterialen:
 De transporten van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter zijn in de binnenstad niet
toegelaten op:
- maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 07.45 en 08.45 u en tussen 15.30 en
17.00 u;
- woensdag tussen 07.45 en 08.45 u, tussen 11.45 en 12.45 u.
 Er worden geen werftransporten toegelaten:
- op zon- en feestdagen;
- tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen
bij de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
Frequentie van de transporten:
 Geplande transporten:
Minimum 10 werkdagen op voorhand dienen uitzonderlijke werftransporten gemeld te worden
aan de politie van de stad Mechelen.
 Wachtzone:
Gedurende de transporturen zal een wachtzone voor de vrachtwagens worden voorzien op een
locatie te bepalen in overleg met de bevoegde instanties. Hiervoor kan het Douaneplein benut
worden tot de effectieve toegelaten transporturen zijn aangebroken.
 Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
 Voorwaarden bij (sloop)werken:
De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief afgevoerd,
waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere afvalstoffen.
De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit:
In beide fasen wordt er vanaf R12 – Sint-Katelijnestraat een omleiding voorzien via Hoogstraat
<> Nauwstraat.
 Fase 1:
Zowel Vismarkt/Nauwstraat, Begijnenstraat als Drabstraat worden dubbelrichting en
doodlopend tot tegen de werfzone.


Fase 2:
- Drabstraat is niet toegankelijk. Wegrijden Begijnenstraat en Vismarkt kan via
Nauwstraat.
- Paaltjes Nauwstraat moeten tijdens de werken weggehaald zijn.
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Ter beveiliging van de actieve weggebruikers:

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

Fietsers:
- er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met fietsen, bakfietsen,
fietsaanhangwagen, ... , vlot en veilig het fietspad op en af te rijden. Drempels zijn
maximaal 2 cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen
hellingen, rampen te worden voorzien;
- rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel;
- werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis;
- de minimale breedte van een tijdelijk enkelrichtingsfietspad is 1 meter. Voor het
tweerichtingsfietspad is deze minimaal 2 meter.
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, Vismarkt, in de periode van 22/10/2018 tot 26/10/2018 toe te
staan op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator;
 de bewoners/handelaars van de Vismarkt, Nauwstraat, Begijnenstraat en Drabstraat 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
Communicatiecel
Wegenwerken
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opmerking

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.
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Uitvoeringsdiensten

Verwijderen paaltjes Nauwstraat en na
de werken terugplaatsen.

Monumentenzorg. Onze-Lieve-Vrouw over de Dijlekerk. Aanstelling
onderzoeker materiaaltechnisch onderzoek en proefrestauratie voor de
staties van de vroegere Zeven Weeënweg.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt inzake het dossier ‘Materiaaltechnisch onderzoek en proefrestauratie van de
voormalige Zeven Weeënweg aan de Onze-Lieve-Vrouw over de Dijlekerk’ de wijze van gunnen
vast volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking aan de
voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek 2018-OO-MZ-415.
Artikel 2
Het college beslist om voor deze werken, op basis van de opgemaakte raming, een
onderzoekspremie aan te vragen aan het Agentschap Onroerend Erfgoed, volgens de
bepalingen van het onroerenderfgoeddecreet en –besluit.
Artikel 3
Het college beslist om de veiligheidscoördinatie van de werken volgens bestek 2018-OO-MZ415 op te nemen in het raamcontract met de firma Macobo.

Milieu en Landbouw. Omgevingsvergunning. Verwijzen naar gemeenteraad
voor aanwijzing als omgevingsambtenaar.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanwijzing van Goele Schuyten als bijkomende gemeentelijke omgevingsambtenaar (GOA),
in het kader van de invoering van de omgevingsvergunning, ter vervanging van
stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning.

P&P - Stadsontwikkeling. Keerdok/Eandis. Perceel 2 - Overheidsopdracht
houdende de verkoop van het perceel Eandiswijk. Doorverwijzing naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure aan de voorwaarden
en bepalingen van het bestek 2018-OO-PP-425 inzake de overheidsopdracht ‘Perceel 2 - de
verkoop van het perceel Eandiswijk te Mechelen met bouwverplichting’.
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Vastgoedbeleid. Hombeeksesteenweg/Uilmolenweg. Goedkeuring
ontwerpakte voor aankoop perceel grond Potaardevelden
gekadastreerd 4de afdeling, sectie A, nummer 78B en 78D van Procter
en Gamble Manufacturing Belgium. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring ontwerpakte tussen stad Mechelen en Procter en Gamble Manufacturing
Belgium voor de aankoop van een perceel grond gelegen Potaardevelden (gekadastreerd
4de afdeling, sectie A, nummer 78/D) en Mechelseweg 33+ (gekadastreerd 4de afdeling,
sectie A, nummer 78/B) mits de aankoopprijs van € 263.106,-.”
Artikel 2
Deze aankoop geschiedt voor openbaar nut in het kader van de ontwikkeling van het RUP
zonevreemde recreatie. Derhalve is deze aankoop vrijgesteld van registratierechten.
Artikel 3
Het college verzoekt de gemeenteraad volmacht te verlenen aan de heren burgemeester en
algemeen directeur om de authentieke “akte van overdracht van onroerend goed” te
ondertekenen namens de stad Mechelen.

Vastgoedbeleid. Verlenen aan Iverlek van een opstalrecht op een perceeltje
stadsgrond gelegen langsheen het Douaneplein voor de oprichting van
een elektriciteitscabine. Overeenkomst verwijzen naar gemeenteraad
voor goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de overeenkomst houdende het verlenen door de stad aan Iverlek van
een opstalrecht op een perceeltje stadsgrond gelegen langsheen het Douaneplein te
Mechelen voor de oprichting van een nieuwe elektriciteitscabine.
Artikel 2
Het college verzoekt de gemeenteraad volmacht te willen verlenen aan de heren burgemeester
en algemeen directeur om de authentieke akte van opstalrecht te ondertekenen namens de
stad Mechelen.

Vastgoedbeleid. Hangar S. Erfpacht door stad aan Klimkaffee en Circolito.
Ontwerpakte voor goedkeuring verwijzen naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de ontwerpakte houdende de in erfpachtgeving van delen van Hangar S
aan Circolito, deels aan Klimkaffee.
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Artikel 2
Het college verzoekt de gemeenteraad volmacht te willen verlenen aan de heren burgemeester
en algemeen directeur om de authentieke akte “aanpassing erfpacht” namens de stad te
ondertekenen.

Vastgoedbeleid. Hombekerkouter. Ontwerpakte voor onderhandse aankoop
door stad van perceel grond voor goedkeuring naar gemeenteraad
verwijzen.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht principiële goedkeuring aan de overeenkomst houdende de onderhandse
aankoop door de stad tegen de familie Van Steenwinkel van een perceel grond, gelegen aan
de Hombekerkouter, ter plaatse gekend “Het Molenveld”, gekadastreerd of gekadastreerd
geweest 5de afdeling, sectie A, nummer 0275/M P0000 met een oppervlakte volgens kadaster
van 1.479 m².
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendaput naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de overeenkomst houdende de onderhandse aankoop door de stad tegen
de familie Van Steenwinkel van een perceel grond, gelegen aan de Hombekerkouter, ter
plaatse gekend “Het Molenveld”, gekadastreerd of gekadastreerd geweest 5 de afdeling,
sectie A, nummer 0275/M P0000.
Belangrijkste bepalingen:
- Aankoopprijs: € 250.000,00
- De verkoper (familie Van Steenwinkel) vestigt bij huidige verkoopovereenkomst een
eeuwigdurende erfdienstbaarheid nog aedificandi ten laste van het hier verkocht goed
(perceel 275/M). Dit goed is lijdend erf en mag dus niet worden bebouwd. Heersend
erf van deze erfdienstbaarheid is het naastgelegen openbaar domein. Het feit dat het
perceel ingevolge het schrijven van 23 februari 2018 (brief van de stad aan notaris Van
Noten) niet bebouwbaar is, is een reden voor de verkoper om huidige transactie te
sluiten. De verkoper wenst dan ook niet dat erin de toekomst wel op dit goed kan
worden gebouwd.
- Onderhandse verkoop geschiedt onder opschortende voorwaarde van het nietuitoefenen van recht van voorkoop door De heer Luc Verborgt met zijn echtgenote
mevrouw Goovaerts, beide wonende Hombekerkouter 113 en de bvba Luc Verborgt,
met maatschappelijke zetel te Hombeek, Hombekerhouter 113. Dit recht van
voorkoop moet worden uitgeoefend binnen de termijn van één maand, te rekenen
vanaf de ter kennisgeving per aangetekend schrijven.
- De aankoop door de stad gebeurt voor openbaar nut, dit met het oog op het behoud
van het groen en open karakter van dit gebied, typerend voor een landelijk dorp als
Hombeek.
Artikel 3
Het college verzoekt de gemeenteraad volmacht te willen verlenen aan de heren burgemeester
en algemeen directeur om:
 De authentieke “akte van overdracht van onroerend goed” te ondertekenen namens de
stad Mechelen.
 De heer hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting inschrijving van ambtswege
te nemen bij de overschrijving van voormelde akte van overdracht.

Overheidsopdrachten. Sint-Pieter en Paulkerk. Fase 5. Akoestische
optimalisatie in functie van multifunctioneel gebruik - Gunning.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Sint-Pieter en Paulkerk. Fase 5. Akoestische
optimalisatie in functie van multifunctioneel gebruik” akte van het verslag van nazicht van de
offertes van 2 oktober 2018, opgesteld door de ontwerper, Arter Architects, Stoofstraat 30 te
1000 Brussel.
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 “Sint-Pieter en Paulkerk. Fase 5. Akoestische optimalisatie in
functie van multifunctioneel gebruik” aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van
de prijs), zijnde No-Noise by Form+ BVBA, Knaagreepstraat 5 te 8890 Moorslede.
Artikel 4
Het college beslist dat de toewijzingsbrief van de opdracht pas verstuurd dient te worden,
nadat er een schriftelijk akkoord/convenant is met de kerkfabriek over het gebruiksrecht voor
de organisatie van concerten, in samenwerking met of door de stad en geeft hiertoe opdracht
aan de dienst monumentenzorg.
Artikel 5
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek
met nr. 2018-OO-MZ-362.

P&P - Mobiliteit. Verkeerscommissie. Aktename verslag van 20 september
2018 en goedkeuren acties.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de Verkeerscommissie van 20 september 2018.
Dit verslag zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering van 12
oktober 2018, na goedkeuring ervan.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de dienst Mobiliteit om een overleg in te plannen met het
Agentschap Wegen en Verkeer om de mogelijkheden ter verbetering van de situatie aan de
uitrit van de parking op de Edgard Tinellaan te verkennen.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de dienst Mobiliteit om voor het kruispunt Liersesteenweg –
Keldermansvest – Frans Halsvest het alternatief met de rechte fietsoversteek in een
detailontwerp uit te werken en te analyseren en de resultaten hiervan voor te leggen aan het
college.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de dienst Mobiliteit om in het kader van de bushaltes op de
vesten een overleg te organiseren tussen VVM De Lijn, het Agentschap Wegen en Verkeer en
de stad.

P&P - Mobiliteit. Kennisname Verslag overleg stad - Indigo van overleg
20/09/2018 en beslispunten.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van het overleg tussen Stad Mechelen en Indigo van
20.09.2018.
Artikel 2
Het college beslist om een gedoogperiode in te stellen voor de OVAM-parking in de Kanunnik
De Deckerstraat voor bewonerszone 1 gedurende de werken van TSM .
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
mobiliteit

datum

opdracht

opmerking

Doorgeven beslissing gedoogbeleid
bewonerszone 1 aan Indigo + op
te nemen in de communicatie naar
binnengekomen klachten/bij de
communicatie van de werken.

P&P - Mobiliteit. Kruispunt Ragheno. Verslag terreinbezoek met AWV en plan
van aanpak.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het terreinbezoek van AWV en hun engagement om de
verkeerslichtenregeling bij te sturen met te verwachten timing 2e helft november 2018,
rekening houdend met het verzoek van het college aan AWV (cfr. Collegebesluit 5 oktober
2018 – punt 73) om de lichtenregeling aan het kruispunt Ragheno sneller aan te passen.
Artikel 2
Het college gaat akkoord met de volgende voorstellen, en besluit deze over te maken aan
AWV:
 Verbreden van fietspaden op en rond het kruispunt;
 Vergroten van het verkeerseiland in de hoek Leuvensesteenweg – Zandpoortvest;
 Afsluiten van de ventweg aan zijde Hanswijkstraat, zodat geen inrijdend verkeer richting
Hanswijkstraat meer nodig is.
Artikel 3
Het college besluit inzake de fietsverbinding naar de Stationsstraat nog geen beslissing te
nemen, in afwachting van een voorstel tot aanpassing vanwege AWV.

Economie. Curiosamarkt. Uitschrijven van een concessie voor de uitbating
van een curiosamarkt. Doorverwijzing van de gewijzigde
concessievoorwaarden en het biedingsformulier naar de
gemeenteraad.
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Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de concessievoorwaarden en het biedingsformulier voor de opdracht met als
voorwerp ‘concessie Curiosamarkt’ principieel goed.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de ‘concessievoorwaarden rommelmarkt Curiosa’ voor de periode 1 april
2019 tot 31 maart 2021.
 Goedkeuring van het biedingsformulier voor de opdracht met als voorwerp ‘concessie
Curiosamarkt’.
Artikel 3
Het college vaardigt volgende leden af voor de jury voor het beoordelen van de ingediende
dossiers:
 Programmamanager Mechelen Winkelstad Anneke Verbelen
 Thomas Rottiers, dienst Economie
 Marktontvanger Karine Peeters
 Afdeling Marketing & Communicatie
 Vzw mmMechelen Feest/evenementenloket

Economie. Economie. Bijkomende afwijkingen wekelijkse rustdag voor
handelaars intra muros 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college staat bijkomende afwijkingen op de wekelijkse rustdag toe voor:
 Handelaars intra muros op volgende data:
Gelegenheid
Inno
Inno

Zondag(en)
27/01/2019
05/05/2019

Cumulatief aantal dagen
1
2

Week van
27/01 t.e.m. 06/02/2019
05/05 t.e.m. 11/05/2019

Sociale Tewerkstelling. Emino. Aktename evaluatie schooljaar 2017-2018 en
betaalbaarstelling toelage.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het evaluatieverslag van Emino vzw voor het schooljaar 20172018.
Artikel 2
Het college beslist om de toelage voor Emino vzw ten bedrage van €21 000 betaalbaar te
stellen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Pitzemburg For Life 20 december
2018.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan Go!
Busleyden Atheneum Campus Pitzemburg voor de organisatie van Pitzemburg For Life op hun
speelplaats op donderdag 20 december 2018 van 18u 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. Het
evenementenloket zal de bewonersbrief opstellen en dient door de organisator voor
6/12/2018 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 Gezien dit evenement valt onde de categorie grootschalig (+500 bezoekers), dienen
volgende documenten extra aangeleverd te worden, 4 weken voor het evenement, nl.
20/11/2018
- Het PRIMA dossier – reeds ingediend
• De organisator dient zelf in te staan voor de bewaking van het terrein en dient hiervoor te
werken met een erkende bewakingsfirma. Er dienen … bewakingsagenten gradueel ingezet
te worden.
Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op
20/12/2018 van 18u tot 23u conform goedgekeurd kader geluidsnormen college dd.
24.02.2017, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers.
 Bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator.
 In geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie.
 Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes.
 Tussen 23u en 23u30 mag er nog achtergrondmuziek gespeeld worden op een
geluidsniveau van 85 dB(A).
 Voorwaarden bij gebruik 10 Eazy:
- verplicht gebruik van meet- en registratiesysteem 10Eazy volgens de opgelegde
richtlijnen– ter beschikking gesteld door Stad Mechelen. Af te halen op afspraak bij het
Evenementenloket, mits betaling van een waarborg van 250,00 euro. Een week voor
afhaling, dient de organisator te laten weten hoeveel meter kabel er nodig is om de
10Eazy op de juiste plaats te zetten;
- verplicht aanleveren van een geluidsplan, ten laatste 4 weken voor het evenement. Op
het plan dienen volgende zaken duidelijk zichtbaar te zijn:
o alle podia indien van toepassing;
o alle luidsprekers en hun oriëntatie;
o de meetplaats met aanduiding van de afstand tot de luidsprekers;
o in openlucht of in een tent;
o wanneer de luidsprekers de muziek in één bepaalde richting over het publiek
verspreiden (meestal vertrekkende vanaf het podium), bevindt de meetplaats zich
op 1/2 tot 1/3 van de afstand tussen het podium en het verste punt van de
publieksruimte met een maximum van 70 m;
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wanneer de luidsprekers de muziek in verschillende richtingen over het publiek
verspreiden, bevindt de meetplaats zich centraal tussen de luidsprekers, op de
kruising van de denkbeeldige assen door alle luidsprekers;
o de mengtafel;
het niet naleven van de richtlijnen en voorwaarden, zal aanleiding geven tot strengere
voorwaarden bij een volgende editie of zelfs weigering.
o

-

Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
 De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn.
 Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
 Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen (min. 6kg
ABC bluspoeder of gelijkwaardig) aanwezig te zijn. Bijkomend voor friteuses is een
branddeken te voorzien. In de nabijheid moet steeds iemand aanwezig zijn die kan
ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 4
Het college geeft toelating tot het plaatsen van vuurkorven, mits aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
 De bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd.
 Een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten.
 Nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen aanwezig te zijn. In de nabijheid moet
steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen
niet onbeheerd worden gelaten.
 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

Uitvoeringsdiensten

20/12/2018

opdracht
Leveren van klein podium

opmerking
Te betalen: 275,00 EUR

Belastingen en Inningen. Aanpassing retributiereglement parkeren.
Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
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Aanpassing van het retributiereglement inzake parkeren, met ingang van heden en voor
een termijn eindigend op 31 december 2019.

Staf Financiën. Autonoom gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen.
Doorsturing ter goedkeuring naar gemeenteraad van de benoeming
van Stefaan Deleus als bestuurder, ter vervanging van de heer Walter
Schroons.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Benoeming van de heer Stefaan Deleus, schepen, als bestuurder van het AGB SAM, ter
vervanging van de heer Walter Schroons.

Toezicht Financiën. Sociaal Huis. Betaalbaarstelling investeringstoelage
Huisvesting Mobiele Beiaard.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit om de investeringstoelage van 173.395,08 euro uit te betalen aan het
Sociaal Huis Mechelen.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Nummer
Raming
2018153507

Uitgavebudget BBC
Begunstigde
2018/6640040/40/0900/01 Sociaal Huis Mechelen

Huidige uitgave
173.395,08 euro

Preventie en Veiligheid. Positieve identiteit en Maatschappijvorming.
Nominatieve toelage voor aanbod 'Sportief in de Wijk' Oud Oefenplein
voor Salaam Mechelen.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de door Salaam Mechelen vzw ingediende motivering ter
verantwoording van de toelage 2018 (€ 5.000).
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de dienst financiën om de toelage 2018 uit te betalen aan
Salaam Mechelen vzw.

Preventie en Veiligheid. Coördinatie. Goedkeuring schuldvorderingen
strategisch veiligheids- en preventieplan en de extra contingenten
gemeenschapswachten voor het werkingsjaar 2017.
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Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de schuldvordering van het strategisch veiligheids- en preventieplan en de
extra contingenten gemeenschapswachten voor het werkingsjaar 2017 goed.

Sport. Vzw Mechelse Hattrick - uitbetaling saldo (25%) van de toelage 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist tot uitbetaling van het saldo (25 %) van de toelage 2018 aan de vzw
Mechelse Hattrick.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel directeur de financiële aspecten als volgt te
regelen:
dienst

datum

Afdeling
Financiën

opdracht
Uitbetaling (7.500 euro) op rek. nr. 8601031401-79 (IBAN BE58 8601 0314 0179)
van de vzw Mechelse Hattrick

opmerking
Zo spoedig mogelijk

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Urban Trail 8 december 2018.
Goedkeuring parcours en praktische afspraken.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Golazo Sports voor de organisatie van Urban Trail op zaterdag 8 december 2018 van 19u30 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. Het
evenementenloket zal de bewonersbrief opstellen en dient door de organisator voor
24/11/2018 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 Toelating voor het gebruik van de Veemarkt op zaterdag 8 december 2018 van 14u tot 24u
(opbouw en afbraak inbegrepen).
 De hoofdorganisator dient een verzekering BA af te sluiten en bewijs hiervan te bezorgen
aan de Stad Mechelen.
 De hoofdorganisator is verantwoordelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door de
deelnemers aan het evenement en vrijwaart de Stad Mechelen voor alle aanspraken van
derden. De verantwoordelijkheid van “Urban Trail” berust volledig bij de organisatie en kan
niet worden verhaald op de Stad Mechelen.
 Ook de wagens van de organisatie dienen bij voorkeur naar Douaneplein - grindparking te
worden doorverwezen
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Gezien dit evenement valt onde de categorie grootschalig (+500 bezoekers), dienen
volgende documenten extra aangeleverd te worden, 4 weken voor het evenement, nl.
8/11/2018
- Het PRIMA dossier – werd reeds ingediend

Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 0,00 euro – samenwerking Stad
Mechelen.
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college geeft goedkeuring voor het parcours en geeft toestemming voor een passage langs
en/of door volgende stadseigendommen:
 Conservatorium;
 Academie;
 Stadhuis;
 Tuin OH (De organisatie brengt zelf de ondernemingen op de site Motormusic en
Koekentroef op de hoogte);
 Sinte Mette tuin;
 Tuin Begijnhof;
 Kruidtuin;
 Oude Stadsfeestzaal;
 Schepenhuis;
 Huis van de Mechelaar;
 Predikerenkerk (mits goedkeuring aannemer en afscherming van de werf)
Voor het parcours dient een wijziging doorgevoerd te worden, nl. niet via Tessestraat en
Lange Nieuwstraat lopen zodoende dat de Lange Nieuwstraat bruikbaar blijft voor bewoners
en gebruikers van de talloze garages.
Artikel 4
Het college neemt akte dat de organisatie Golazo Sports, het voorstel van het parcours
mogelijks nog moet aanpassen, rekening houdend met (privé)werken en eventuele geplande
wegenwerken, dit in overleg met politie-openbare orde, beheer openbaar domein en de dienst
sport.
Artikel 5
Het college staat volgende verhogingen op de geluidsnorm toe conform goedgekeurd kader
college dd. 24.02.2017:
 tot max. 95 dB(A), Laeq 15 min op 8 december 2018 van 18u30 tot 24u op de Veemarkt;
 tot max 90 dB(A), Laeq 15 min op 8 december 2018 van 18u30 tot 23u30 op volgende
locaties:
- Noker (binnen)
- Het Anker (buiten)
- Scheppersinstituut (eigen input)
- Cultuurplein (buiten – input KUUB)
- Academie (binnen - eigen input)
- Lamot (binnen)
- Urselinnen (eigen input)
- Villa 32 (buiten)
- Pitzemburg (eigen input)
- Grote Markt (buiten),
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;

Collegebeslissingen website
12 oktober 2018

23

-

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 6
Het college geeft een toelating om bewegwijzering op te hangen langs gemeentewegen, mits
aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 6/12/2018 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 10/12/2018.
 De wegwijzers mogen geenszins:
- de vorm van publiciteit aannemen;
- groter zijn dan: 0,5 meter x 0,2 meter;
- vastgemaakt worden aan verkeerstekens, -lichten, of verlichtingspalen.
 Voor het aanbrengen van tijdelijke wegwijzers langs de gewestwegen moet toelating
worden gevraagd aan de wegbeheerder, zijnde de Vlaamse Overheid - Agentschap
Infrastructuur - Wegen en Verkeer Antwerpen - Rijksweg 26 - 2870 Puurs.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

Wijkonderhoudsteam

datum
Week van 3
december
2018

Week van 3
december
2018

opdracht



Leveren en ophalen van
de gevraagde
materialen
Voorzien van
elektriciteit

Leveren van 40
vuilnisbakken en opkuis
Veemarkt
Plaatsen 2 containers 30m³

8/12/2018
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opmerking
-

-

Locaties zullen tijdig
aan
uitvoeringsdiensten
meegedeeld worden
Indien er niet
voldoende grote
tafels beschikbaar
zijn, tijdig laten
weten, zodat Golazo
er kan bijhuren.

Aan Veemarkt en
ingang St.
Romboutscollege.
Plaatsen containers op
vrijdag 7 december.
Ophalen zondagmorgen
9 december, 10u
(groot afval) en 1313.30u (kleiner afval)
Locatie van de
containers wordt tijdig
meegedeeld.
Afval dient in de
containers
gedeponeerd te
worden.
Rode lopers dienen
door organisator
meegenomen te
worden, mogen niet in
container gegooid
worden.

Openen en sluiten van
Kruidtuin

24

Marketing &
Communicatie

November
2018

Algemene communicatie
omtrent het evenement

AGB MAC

8/12/2018

Ter beschikking stellen van
Hof van Busleyden

Lamot

8/12/2018

Ter beschikking stellen van
Lamot

AGB SAM

Vrijdag
07/12/2018

Ter beschikking stellen van
sporthal Paardenstraatje

Zaterdag
08/12/2018

Zondag : ganse dag
(afbraak)

Zondag
09/12/2018

Verkeerssignalisatie

Week van 3
t/m 8
december
2018






Interne
dienstvelening &
Protocol

Zaterdag 8
december
2018

Plaatsen van
parkeerverboden op het
parcours
Plaatsen doorrijverbod
op het parcours
Plaatsen van ‘tekstcars’
op de invalswegen en
infoborden
Parkeer- en
verkeersvrij maken van
Paardenstraatje

Openstellen van volgende
zalen in het Stadhuis:
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In overleg met dienst
sport, mmMechelen
Feest en Golazo Sports
Specifieke afspraken
zullen later gemaakt
worden.
Er dienen matten
voorzien te worden
voor op de stalen
platen kant St.
Janstraat
Afspraken dienen deze
editie strikt nageleefd
te worden.
Vrijdag: 17u – 24u
(opbouw)
Zaterdag: ganse dag

Inkomhal
Trouwzaal
Raadzaal
Sectiezaal
Keldermanszaal
Kolommenzaal
Kabinet/bureau
Burgemeester
HvdM

Voldoende aandacht
voor het afschermen
van sportvloer. Ook
overgangsprofielen
voldoende
beschermen, zeker bij
het over rijden met
zwaar materiaal.
In overleg met politieopenbare orde en
FERO.
Minimum 5 dagen voor
de organisatie (3- 8
december)
Zaterdag 8 december

Van 14 t/m + 23.30u
De houten vloeren in
de trouwzaal, raadzaal
sectiezaal,
kolommenzaal en
bureau burgemeester
dienen afdoende
beschermd te worden
(slijk, sneeuw, regen)
door het aanbrengen
van tapijt of rubberen
matten over gans het
looptraject in alle
zalen.
Het balkon van het
stadhuis mag
eventueel gebruikt
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worden voor de
opstelling van een
muziekgroepje en op
voorwaarde dat de
plantenbakken reeds
verwijderd werden.
Dienst Preventie en
Veiligheid
(gemeenschapswachten)

Zaterdag 8
december
2018

Openen en sluiten
van volgende stadstuinen:
stadstuin Klein Begijnhof,
Sinte Mettetuin, tuin
Ondernemershuis

Sluiten na afloop
evenement, in overleg
met verantwoordelijke
Golazo ter plaatse

Monumentenzorg

Zaterdag 9
december
2017

Open stellen van de oude
stadsfeestzaal

Afte spreken met de
dienst sport en Golazo

Mobiliteit

8/12/2018
van 18u tot
23u

Dynamische borden ivm
beschikbare
parkeerplaatsen VOL laten
aanduiden voor de
parkings die niet
bereikbaar zijn
Shopping Shuttle op de
hoogte brengen dat op
8/12/2018 vanaf 14u er
maar kan gereden worden
tot aan Stadsschouwburg
Opvolgen en coördinatie
van het evenement

Sportdienst

Nodige signalisatie op
het terrein hiervoor
aanbrengen.
I.s.m. Golazo Sports en
betrokken
stadsdiensten

Artikel 8
Het college neemt kennis van de volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
opdracht

datum

opmerking

Opmaken signalisatieplan

OktoberNovember 2018

Voor te leggen aan de dienst
verkeerssignalisatie

Plaatsen van agenten

8 december
2018
OktoberNovember 2018

Op de invalswegen en drukke punten.

Zaterdag 8
december 2018
Zaterdag 8
december 2018

Laatste controle voor het vertrek om +
19u
Lokaal in het Sint Romboutscollege

Opmaken verdeling
seingevers
Controle seingevers
Bemannen commandopost

Voor te leggen aan de organisator Golazo
Sports

Artikel 9
Het college beslist op een later tijdstip aan te duiden wie namens de Stad Mechelen het
startschot zal geven op de Veemarkt op 8 december 2018 om 19.30u - 19.45u - 20u -20.15u 20.35u -20.55u – 21.15u en 21.35u.
Artikel 10
Het college neemt akte dat Golazo Sports een aantal deelnames ter beschikking stelt van de
Stad Mechelen en doet een warme oproep aan alle medewerkers om deel te nemen in het
team van Mechelen Mondiaal.
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Artikel 11
De stad Mechelen wenst op te treden als hoofdsponsor en geeft in ruil logistieke
ondersteuning. Er worden geen kosten aangerekend voor het nodige materiaal.
Artikel 12
Het college verleent toelating voor het plaatsen van publicitair materiaal langsheen het
parcours.
Artikel 13
De organisatie dient naast de volledige en sportieve organisatie en communicatie in te staan
voor:
 de toegangscontrole van de gebruikte locaties en sporthal Paardenstraatje;
 het plaatsen van signalisatiemateriaal;
 maken van afspraken met Indigo en Q-park omtrent de beschikbaarheid van de parkings in
de binnenstad.
 maken van afspraken met Indigo om door parking Tinel te mogen lopen.
Artikel 14
Tijdens het loopevenement dient door de organisator seingevers geplaatst te worden die ten
minste 18 jaar oud moeten zijn. De lijst van de namen en geboortedatum van de seingevers
moet uiterlijk zeven dagen voor de start van de wedstrijd overgemaakt worden aan de politie,
dienst "openbare orde", commissaris M. Van der Aerschot, Frederik de Merodestraat 88 te
2800 Mechelen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Aanvullend reglement betreffende
het parkeren met beperkte parkeerduur op gewestwegen (blauwe
zone). Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling aanvullend reglement betreffende het parkeren met beperkte parkeerduur op
gewestwegen, betreffende de invoering van een blauwe zone parkeerregeling in de
Liersesteenweg tussen kruispunt R6 en Eikestraat, met tijdskader.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Werken Augustijnenstraat.
Beslissing tot wijziging uren werftransport.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de vraag tot wijziging van de uren met betrekking tot de
werftransporten Augustijnenstraat en besluit de uren aan te passen als volgt:
 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 07.45 en 08.45 u en tussen 15.00 en
16.45 u;
 woensdag tussen 07.45 en 08.45 u, tussen 11.45 en 12.45 u.
Deze bepaling geldt niet tijdens de officiële schoolvakanties.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Verkeerssignalisatie
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datum

opdracht

opmerking

Wijziging uren doorgangsbewijs werf
Augustijnenstraat
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Dienst Mobiliteit

Verder bekijken/uitwerken charter
werftransporten

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Koning Albertstraat - dringende herstelling.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed: 2800 Mechelen, Koning Albertstraat 1 (ter
hoogte fort van Walem).
Artikel 2
Het college legt aan de uitvoerder van de werken volgende maatregelen op:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u )
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
Routes werfverkeer:
 De werftransporten dienen zoveel mogelijk gebruik te maken van het hoger wegennet.
 Deze werfroutes dienen proper te worden gehouden.
 De lading dient afgedekt te worden conform artikel 45 van de wegcode. (KB van 1/12/1975)
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
 in de schoolstraten (tijdens de vastgelegde uren per school).
Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Voorwaarden bij sloopwerken:
De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief afgevoerd,
waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere afvalstoffen.
De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en neemt
volgende beslissingen:
 Ter hoogte van het Fort van Walem dient er in het fietspad/voetpad gewerkt te worden.
 Voor deze weggebruikers wordt er een corridor op de rijbaan voorzien, inname rijstrook
richting Rumst.
 Het overige verkeer moet alternerend met verkeerslichten over de rijstrook richting
Mechelen.
 Enkele dagen voor de opstart van de werf wordt aankondigingssignalisatie geplaatst.
 Volgende verkeerstekens worden aangebracht:
- parkeerverbod op de parking van het Fort van Walem (tijdelijk niet bereikbaar)
- plaatsing driekleurige verkeerslichten en verkeersbord A33 op 175 meter (in beide
richtingen)
- aankondiging van de werken A31 op 400 meter, voor de werf (in beide richtingen) en
A31 vlak voor de werf (in beide richtingen)
- inhaalverbod C35 op 250 meter, voor de werf (in beide richtingen)
- smalle doorgang B19 (voor werf richting Rumst) en B21 (voor werf richting Mechelen)
- werfsignalisatie F79 voor de fietsers
- aanduiding corridor met D1 en D10, afgezet met bakens
- bord einde werken F47 achter de werf (in beide richtingen)
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Ter beveiliging van de actieve weggebruikers legt het college aan de uitvoerder van de
werken volgende minimale maatregelen op:
- Voetgangers:
Er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens, rolstoelen, ...,
vlot en veilig het voetpad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal 2cm en hebben
een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te worden
voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1meter. In combinatie met een
fietspad dient deze 2 meter te zijn.
- Fietsers:
Er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met fietsen, bakfietsen,
fietsaanhangwagen, ... , vlot en veilig het fietspad op en af te rijden. Drempels zijn
maximaal 2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen
hellingen, rampen te worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk enkelrichtingsfietspad is 1 meter. Voor het
tweerichtingsfietspad is deze minimaal 2 meter. In combinatie met een
enkelrichtingsfietspad dient deze 2 meter te zijn.

Artikel 4
Het college legt op dat de signalisatie van de werken/hinder, dient uitgevoerd te worden
overeenkomstig de plannen welke conform zijn bevonden door de politie Mechelen –
Willebroek.
Artikel 5
Het college besluit de werf, 2800 Mechelen, Koning Albertstraat 1 (ter hoogte fort van Walem),
in de periode van 17-10-2018 tot en met 19-10-2018, toe te staan op voorwaarde dat de
bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt wordt aan dienst infrastructuur.
 de aankondigingssignalisatie drie dagen op voorhand geplaatst wordt.
Artikel 6
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden.
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
Dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

Opdracht

opmerking

Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie LIK bestuurlijke info voetbal. Vaststelling politieverordening op het
wegverkeer voor alle thuiswedstrijden van KRC Mechelen tijdens het
voetbalseizoen 2018-2019. Doorverwijzing naar gemeenteraad van
politieverordening tot instelling van veiligheidsperimeters en het
opleggen van de buscombiregeling voor de bezoekende supporters
voor de wedstrijd KRC mechelen - Lyra-Lierse Berlaar op zondag 4
november 2018 om 15.00 uur.
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Besluit:
Artikel 1
Artikel 1: omschrijving
Het college stelt de politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van de volgende
thuiswedstrijden van KRC Mechelen vast:
 KRCM – KVK Wellen: 20/10/2018 20.00 uur
 KRCM – Lyra-Lierse Berlaar: 04/11/2018 15.00 uur
 KRCM – Bilzerse Waltwilder VV: 17/11/2018 20.00 uur
 KRCM – FC Esp. Pelt: 01/12/2018 20.00 uur
 KRCM – Eendracht Termien: 15/12/2018 20.00 uur
 KRCM – KFC Nijlen: 12/01/2019 20.00 uur
 KRCM – KVK Tienen: 19/01/2019 20.00 uur
 KRCM – K. Esk. Leopoldsburg: 10/02/2019 15.00 uur
 KRCM – KVC Houtvenne: 23/02/2019 20.00 uur
 KRCM – KAC Betekom: 16/03/2019 20.00 uur
 KRCM – KFC Sint-Lenaerts: 30/03/2019 20.00 uur
 KRCM – K. Ternesse VV: 13/04/2019 20.00 uur
 KRCM – KFC Helson Helchteren: 05/05/2019 15.00 uur
Bijkomend is deze politieverordening op het wegverkeer eveneens van toepassing op alle
andere thuiswedstrijden die gespeeld worden in het kader van eventuele eindrondes en alle
mogelijke vriendschappelijke wedstrijden, waarvan de speeldata nog niet bekend zijn.
Ingevolge bovenstaande voetbalwedstrijden, die plaats vinden te Mechelen, O. van
Kesbeeckstraat 43, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing:
Artikel 2: Verkeersmaatregelen
Artikel 2.1:
Bij wedstrijden van gering of gemiddeld risico wordt de Schorsmolenstraat tussen
Elektriciteitstraat en Krankenvelden twee uur voorafgaand aan de voetbalwedstrijd tot twee
uur na het einde van de voetbalwedstrijd, met uitzondering van plaatselijk verkeer, voor alle
bestuurders verboden in beide richtingen.
Dit wordt ter kennis gebracht het verkeersbord C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk
verkeer”.
Art. 2.2:
Bij wedstrijden van gering of gemiddeld risico wordt de toegang tot Krankenvelden ter hoogte
van het kruispunt met de Oude Antwerpsebaan twee uur voorafgaand aan de voetbalwedstrijd
tot twee uur na het einde van de voetbalwedstrijd, met uitzondering van plaatselijk verkeer,
voor alle bestuurders verboden. Dit wordt ter kennis gebracht het verkeersbord C3 met
onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en het verkeersbord F45.
Art. 2.3:
Bij wedstrijden van gering of gemiddeld risico wordt de toegang tot Oude Pleinstraat ter
hoogte van het kruispunt met de Oude Antwerpsebaan twee uur voorafgaand aan de
voetbalwedstrijd tot twee uur na het einde van de voetbalwedstrijd, met uitzondering van
plaatselijk verkeer, voor alle bestuurders verboden. Dit wordt ter kennis gebracht het
verkeersbord C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en het verkeersbord F45.
Artikel 2.4:
Ter gelegenheid van de risicowedstrijd KRCM - Lyra-Lierse Berlaar worden volgende straten
twee uur voorafgaand aan de voetbalwedstrijd tot twee uur na het einde van de
voetbalwedstrijd, voor alle bestuurders verboden in beide richtingen:
 De Schorsmolenstraat tussen Elektriciteitstraat en Krankenvelden;
 De Hellincstraat;
 De Paviljoenstraat;
 De Welkomstraat;
 De Stadionstraat.
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Dit wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C3.
Artikel 2.5:
Parkeer- en stilstaanverbod zal vanaf 3 uur voor aanvang van de wedstrijd tot 3 uur na afloop
van de wedstrijd ingesteld en aangeduid worden door het verkeersbord E3 in volgende straten:
 Schorsmolenstraat;
 Krankenvelden;
 Elektriciteitstraat;
 De Hellincstraat;
 De Paviljoenstraat;
 De Welkomstraat;
 De Stadionstraat.
Artikel 3:
Ter gelegenheid van de risicowedstrijd KRCM - Lyra-Lierse Berlaar wordt de toegang tot het
gedeelte begrepen tussen de kruispunten Schorsmolenstraat – Elektriciteitstraat enerzijds en
Schorsmolenstraat – Krankenvelden anderzijds 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:
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 geeft opdracht aan:
 het team verkeerssignalisatie om de nodige signalisatie uit te laten zetten ter gelegenheid
van de in dit document opgenomen thuiswedstrijden;
 de uitvoeringsdiensten om het herashekwerk ter gelegenheid van de in dit document
opgenomen thuiswedstrijden op te stellen.
Artikel 3
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van de politieverordening inzake de veiligheidsmaatregelen die noodzakelijk
geacht worden voor het verzekeren van het veilige verloop van de risicowedstrijd KRC
Mechelen – Lyra-Lierse Berlaar op 4 november 2018 om 15.00 uur.

Bestuurlijk Beheer. Speelgoedmuseum Mechelen vzw. Voordracht nieuw lid
algemene vergadering en raad van bestuur. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Voordracht van de heer Bart De Nijn, schepen, als werkend lid van de algemene
vergadering en van de raad van bestuur van Speelgoedmuseum Mechelen vzw, ter
vervanging van de heer Walter Schroons.
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Bestuurlijk Beheer. AGB Mechelen Actief in Cultuur. Aanduiding nieuwe
vertegenwoordiger raad van bestuur en directiecomité. Verwijzing
naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad, onder voorbehoud van diens
aanvaarding van het ambt van gemeenteraadslid in zitting gemeenteraad 23 oktober 2018:
 Benoeming van de heer Jamel Ibrahimi, gemeenteraadslid, als nieuwe vertegenwoordiger
in de raad van bestuur van AGB Mechelen Actief in Cultuur (AGB MAC) en voordracht als
kandidaat-lid van het directiecomité, ter vervanging van de heer Walter Schroons.

Bestuurlijk Beheer. J@M vzw - Jongerenwerk Mechelen. Vervanging lid van
de algemene vergadering / raad van bestuur en voordracht voor
dagelijks bestuur. Verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanduiding van de heer Hamid Riffi, gemeenteraadslid, als afgevaardigde voor de CD&V
fractie voor de algemene vergadering en de raad van bestuur van de vzw J@M, ter
vervanging van de heer Walter Schroons.
 Voordracht aan de raad van bestuur van J@M vzw van de heer Hamid Riffi als lid van het
dagelijks bestuur, ter vervanging van de heer Walter Schroons.

Interne Dienstverlening en Protocol. Goedkeuring herdenkingsplechtigheid
Lancaster op 27 en 28 april 2019 onder auspiciën van de stad.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat in op de vraag van het 8 Mei Comité om het gedeelte van de
herdenkingsplechtigheid op zaterdag 27 april 2019 rond het monument Lancaster ter ere van
de overleden bemanningsleden van het vliegtuig te laten doorgaan onder auspiciën van de
stad.
Artikel 2
Het college beslist een ontvangst met receptie en hapjes aan te bieden aan de genodigden van
de plechtigheid Lancaster op zaterdag 27 april 2019. Uur van ontvangst wordt later
meegedeeld.
Artikel 3
Het college geeft toelating om tijdens de ontvangst van 27 april 2019 een boek voor te stellen.
Artikel 4
Het college beslist de afvaardiging van de stad op de herdenkingsplechtigheden Lancaster van
27 en 28 april 2019 later opnieuw te bevragen.

Collegebeslissingen website
12 oktober 2018

32

Bouwdienst. 20180440_ONV. Noordstraat. Verkavelen met nieuwe wegenis
en vaststellen rooilijn. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijke
omgevingsambtenaar en bij het voorstel van voorwaarden, en brengt bijgevolg een
voorafgaand voorwaardelijk gunstig advies uit over de aanvraag, ingediend door Gronden
Verelst BVBA voor het verkavelen van een grond in drie loten, te Noordstraat zn, 2800
Mechelen en met als kadastrale omschrijving afdeling 2, sectie B perceelnummers 403L2,
403R2 en 403K2.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de zaak van de wegen met vaststelling van de rooilijn voor het
verkavelen van een grond in drie loten, Noordstraat zn te 2800 Mechelen en met als
kadastrale omschrijving afdeling 2, sectie B perceelnummers 403L2, 403R2 en 403K2, in
toepassing van artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet en artikel 47 van het
besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

Natuur- en Groenontwikkeling. Aartsbisschoppelijk paleis. Openstelling tuin
vanaf 3 november 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het overleg op 3 oktober 2018, over de verwachte actiepunten
voor de openstelling van de tuin van het Aartsbisschoppelijk paleis, met het Aartsbisdom, de
provincie en de stad.
Artikel 2
Het college beslist om de tuin van het Aartsbisschoppelijk paleis vanaf 3 november 2018 open
te stellen voor bezoekers op woensdagnamiddag, zaterdag en zondag.
Artikel 3
Het college hecht goedkeuring aan de voorgelegde afspraken voor de openstelling van de tuin
van het Aartsbisschoppelijk paleis.
Artikel 4
Het college hecht goedkeuring aan het principe dat de provincie instaat voor het beheer van de
ganse tuin van het Aartsbisschoppelijk paleis.
Artikel 5
Het college hecht goedkeuring aan de verdeelsleutel 50% stad - 50% provincie voor de
verdeling van de onderhoudskosten van de tuin bij openstelling.
Artikel 6
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Noodplanningscoördinator
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opdracht

opmerking

Coördinatie voorgestelde
veiligheidsmaatregelen.
Interventiefiche verder uitwerken
(opmaak noodplan).
Contactpersoon in geval van
33

noodsituatie tijdens de openstelling.
Preventie en veiligheid

Uitvoeringsdiensten

Marketing &
Communicatie

Natuur- en
groenontwikkeling

Financiën

Verzekeringen
ICT

Openen en sluiten tuin.
Permanent toezicht organiseren.
Opruimen zwerfvuil tijdens sweeping.
Bedelen bewonersbrieven.
Opmaak evaluatieverslag
openstelling.
Leveren en plaatsen infoborden bij de
af te schermen zones.
Leveren en ledigen tijdelijke
vuilnisbak.
Plaatsen 5 tuinbanken.
Opmaak en aanleveren
bewonersbrieven in overleg met de
provincie.
Aanleveren infobord en plaatsen met
‘Welkom in de tuin’ met afspraken
bezoekers en aanduiding van de niet
toegankelijke zones.
Aanleveren infoborden met
aanduiding van de niet toegankelijke
zones.
Afspraken maken met de betrokken
kabinetten voor het organiseren van
het persmoment in overleg met de
provincie en het Aartsbisdom.
Betrokken buurtcomités, wijkraad
centrum informeren.
Coördinatie openstelling tuin.
Bestellen 5 tuinbanken.
Kaderovereenkomst voor goedkeuring
voorleggen aan het college voor
opening op 3 november 2018.
Opvolging klachten als gevolg van de
openstelling van de tuin.
In BW2 een budget van 5.750 EUR
opnemen.
In budget 2019 (en volgende jaren)
34.500 EUR opnemen.
Verzekering tuin ABP in orde brengen
voor 3 november 2018.
Plaatsen veiligheidscamera’s
achtergevel Aartsbisschoppelijk
paleis.

Economie. Concessie rechteraubette. Beslissing tot lancering nieuwe oproep
en goedkeuring concessievoorwaarden.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist een nieuwe oproep te lanceren voor de concessie van de rechteraubette van
de Kruidtuin en geeft opdracht aan de dienst Economie om hiervoor het nodige te doen.

Collegebeslissingen website
12 oktober 2018

34

Artikel 2
Het college gaat akkoord met de minimum huurprijs van €750 per kwartaal en geeft opdracht
aan de dienst Economie om een onderhandelingsprocedure te starten na indiening van de
dossiers.
Artikel 3
Het college gaat akkoord met een gratis tijdelijke artistieke invulling mocht de aubette leeg
staan.
Artikel 4
Het college gaat akkoord met de concessievoorwaarden.

Toezicht Financiën. AGB Sport Actief Mechelen. Aanpassen prijssubsidies
2018. Verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
• Goedkeuring toekenning van een prijssubsidie voor het dienstjaar 2018 aan van het
Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM) voor het verlenen van het
recht op toegang in en het gebruik maken van de stedelijke sportinfrastructuur en
machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de prijssubsidie aan AGB
SAM betaalbaar te stellen.
Artikel 2
De prijssubsidie wordt slechts toegekend op voorwaarde dat het AGB SAM de tarieven die zij
toepast vermindert met deze prijssubsidie.
Artikel 3
Deze prijssubsidie, geraamd op een totaalbedrag van 3.664.348 euro inclusief 6% BTW, werd
voorzien in het budget 2018.

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

Overheidsopdrachten. Verticaal onderhoudscontract diverse gebouwen voor
de groep Mechelen. Herneming dossier met aangepast bestek.
Verwijzing naar gemeenteraad.
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Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de openbare procedure aan de voorwaarden
en bepalingen van het aangepaste bestek 17123.011 inzake de opdracht “Verticaal contract
voor het beheer, het onderhoud, de spoedige hulpverlening en de totale waarborg op de
technische installaties van de gebouwen Groep Mechelen” met als gunningscriteria:
- Prijs: 60 punten
- Casestudy van praktisch voorval : 10 punten
- Beschrijving van de organisatie van het onderhoud (preventief en predictief, correctief,
modificatief, totale waarborg) specifiek voor dit project: 10 punten
- Duurzaamheid: 10 punten
- Veiligheid: 10 punten
Artikel 2
De stad Mechelen wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van Sociaal
Huis Mechelen, Zorgbedrijf Rivierenland, AGB MAC, AGB Sport Actief Mechelen en
Brouwgebouw Lamot VZW bij de gunning van de opdracht op te treden.
Artikel 3
In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur
mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.
Artikel 4
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees
niveau.
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