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

Bestuurlijk Beheer. Commissie Stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en
openbare werken. Vaststelling agendapunten vergadering 25 januari
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgende agendapunten vast voor de vergadering van de commissie
Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken van donderdag 25 januari 2018
om 20.00 uur in de Gotische Zaal:
 1. Goedkeuring verslag vergadering 21 december 2017.
 2. Toelichting stand van zaken (juridisch) dossier Spreeuwenhoek (GD&A uitnodigen) en
plan van aanpak: informatieronde, nieuw RUP.
 3. Bespreking van het Kerkenbeleidsplan. (Toelichting door Eveline De haes,
Monumentenzorg, en Geert D’Hollander, Toezicht Financiën)

Noodplanning. Waterbeheer - actieplan ter voorkoming van wateroverlast.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het actieplan ter voorkoming van wateroverlast.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Beheer openbaar
domein

feb/mrt 2018

Organiseren en opvolgen van een halfjaarlijkse cel
waterbeheer (specifieke focus op het voorkomen van
wateroverlast).

Noodplanning

jan - apr
2018

Actualiseren punctuele risico’s, aangevuld met
risico’s aangebracht door de cel waterbeheer.

Beheer openbaar
domein

jan 2018

Rapporteren rond de in 2015/2016 voorgestelde
projecten/acties, incl. verantwoording van de
respectievelijk voorziene budgetten.

Uitvoeringsdiensten

jan 2018

Rapporteren rond de in 2015/2016 voorgestelde
projecten/acties, incl. verantwoording van de
respectievelijk voorziene budgetten.

Beheer openbaar
domein

apr 2018

Organiseren van een kennisdatabank met informatie
rond waterhuishouding (inventarisatie infrastructuur,
stroomgebieden,…).

Beheer openbaar
domein

apr 2018

Organiseren van aanspreekpunt bij effectieve crises
teneinde curatieve inzet door brandweer/civiele
bescherming strategisch te kunnen adviseren vanuit
een gemeentelijke coördinatiecomité of
commandopost operaties. (ref. KB 16/02/2006)
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Uitvoeringsdiensten

jan 2018

Evalueren bestaande curatieve middelen en oplijsten
gewenste noodzakelijke middelen incl. motivatie.

Handhaving

mrt 2018

Uitwerken handhavingskader i.s.m. bouwdienst,
milieudienst, uitvoeringsdiensten, politie e.a.

Marketing &
Communicatie

apr 2018

Onderzoeken informatiecampagne rond de rol
(verplichtingen) van de burger i.k.v. waterbeheer
i.s.m. uitvoeringsdiensten en handhaving.

Milieu en Landbouw. Schadecommissies land- en tuinbouw. Wijziging
samenstelling commissie Leest-Heffen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de beslissing van de burgemeester om de heer Eddy Van Den
Heuvel aan te duiden als afgevaardigde, expert-landbouwer en plaatsvervangend lid voor de
schadecommissie Heffen-Leest.
Artikel 2
Het college hecht goedkeuring aan de gewijzigde samenstelling van de commissie HeffenLeest.
 Commissie Heffen - Leest
Afgevaardigden Burgemeester
- effectief: Jan Smets, Rapopstraat 5, 2801 Heffen – Mechelen.
- plaatsvervanger: Eddy Van Den Heuvel, Grote Heide 24, 2811 Leest – Mechelen.
Afgevaardigden Vlaamse Overheid
- effectief: Vic Goovaerts, Beukenhofstraat 2, 2801 Heffen – Mechelen.
- plaatsvervanger: Albert Van Alsenoy, Grote Heide 8 B, 2811 Leest – Mechelen.

Wonen. Interlokale Vereniging 'IGS Versterkt wonen in Mechelen en Lier'.
Aanduiden van een bijkomende vertegenwoordiger voor het
beheerscomité. Voor doorverwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de noodzaak om een tweede afgevaardigde aan te duiden om te
zetelen in het beheerscomité van de ‘IGS Versterkt wonen in Mechelen en Lier’.
Artikel 2
Het college stelt voor om gemeenteraadslid Melikan Kucam aan te duiden als tweede lid om te
zetelen in het beheerscomité van de Interlokale vereniging ‘IGS Versterkt wonen in Mechelen
en Lier’ namens de stad Mechelen.
Artikel 3
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanduiding van de heer Melikan Kucam, gemeenteraadslid, als tweede afgevaardigde
namens de stad Mechelen in het beheerscomité van de interlokale vereniging ‘IGS
Versterkt wonen in Mechelen en Lier’.
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P&P - Mobiliteit. Autoluwe zone Van Hoeystraat. Tijdelijke vergunning
bewoners Frederik de Merodestraat tot einde werken museum.
Verlenging tot eind maart 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist de tijdelijke vergunningen voorzien voor de autoluwe zone voor bewoners
van de Frederik de Merodestraat tussen de kruispunten met de Biest/Sint-Janstraat en Van
Hoeystraat/Lange Heergracht te verlengen tot 30 juni 2018, gelet op de gewijzigde timing van
de werken aan het Hof van Busleyden.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Mobiliteit

Communiceren van de
tijdelijke wijziging in
vergunningen aan INDIGO.

Marketing &
Communicatie

Opstellen bewonersbrief.

opmerking

Wijk- en Dorpszaken. Wijk Arsenaal. Goedkeuring winterfeest 2018 op
zaterdag 24 februari 2018 van 16u tot 20u in en rond wijkzaal 't Hofke.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij toelating wordt
gegeven tot het organiseren van een winterfeest op zaterdag 24 februari 2018 van 16u tot 20u
in en rond de wijkzaal ’ t Hofke in de wijk Arsenaal.
Artikel 2
Het college keurt de organisatie van een buurtfeest op zaterdag 24 februari 2018 goed mits
naleving van volgende voorwaarden:
 Algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement;
 Algemene voorschriften met betrekking tot muziekuitzendingen;
 Algemene voorschriften met betrekking tot (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten;
 Algemene bestuurlijke politieverordening;
 algemene voorschriften met betrekking tot het opstellen van een barbecue, kooktoestellen
en frituren op de openbare weg of openbaar domein
 Een plan van de opstelling minimum één week voor de organisatie aan de brandweer wordt
bezorgd.
Artikel 3
Het college neemt akte van het besluit van de stadssecretaris, na gunstig advies van de
financieel beheerder, om een voorschot toe te kennen van 110 euro voor inhuren van een
lokale ballonnenplooier.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen :
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ramingsnummer

budgetsleutel

bedrag

2018140534

2018/6130370/20/0171/01

465 euro

2018140524

2018/6130270/20/0171/01

91 euro

omschrijving
Ballonnenplooier en
Vuurshow
Huur terraswarmers

Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST
Uitvoeringsdiensten

OPDRACHT
* Leveren van volgend
materiaal in het wijkzaal ’t
Hofke – Hamerstraat 21-25
- 15 lange tafels
- 40 stoelen
- 2 kofferfrigo’s
- 6 verlengdraden van 20m
+ 5 verlengdraden van 50 m
en 10 contactdozen
- 4 afvalcontainers

OPMERKING
In overleg met de
buurtopbouwwerker
(het exact aantal
tenten wordt tijdig
medegedeeld)


Verkeersignalisatie

Plaatsen van max. 8
tenten nl. 4 van 3m/6m
en 4 van 2m/2m
Plaatsen van de
verkeersborden voor het
parkeer- en verkeersvrij
maken van de buurtparking
Hamerstraat (2de deel)

DATUM UITVOERING
Tegen ten laatste
vrijdag 23 februari
2018

Zaterdag 24 februari
2018 van 12u tot 20u

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

Openbaar Domein. Signalisatie hydranten - toewijzing.
Besluit:
Artikel 1
Het college wijst de signalisatie van de hydranten toe aan de VZW Sociale Werkplaats IMSIR.
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Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Geitestraat 8.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Geitestraat 8 en die dakwerken
tot doel hebben.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
Werkuren:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
Maximale belasting werfverkeer:
Voor de transporten van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter is een afzonderlijke
aanvraag nodig bij de dienst signalisatie.
Aan- of afvoer van afvalstoffen en bouwmaterialen:
De transporten van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter zijn in de binnenstad niet
toegelaten op:
 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 07.45 en 08.45 u en tussen 15.30 en
17.00 u;
 woensdag tussen 07.45 en 08.45 u, tussen 11.45 en 12.45 u en tussen 15.30 en 17.00 u.
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
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.
Indien er werfverkeer tussen 11u en 18u de Bruul inrijdt, moeten zij een vergunning
aanvragen voor de toegang tot het autoluw gebied.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit:
 Op het kruispunt met de Bruul moeten de paaltjes verwijderd worden om de achterliggende
panden bereikbaar te houden. Zij zullen dan via de Bruul beleverd moeten worden.
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.
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Artikel 5
Het college besluit de werf, in de periode van 08/01/2018 tot 28/01/2018 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 Geitestraat 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

datum

opdracht

Communicatiecel
Wegenwerken

Nakijken bewonersbrieven.

Uitvoeringsdiensten

Paaltjes t.h.v. de Bruul verwijderen en
nadien terugplaatsen.

opmerking

Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Nekkerspoelstraat 210 - 2800 Mechelen.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de inname van openbare weg goed, één rijstrook voor het plaatsen van een
container ter hoogte van de Nekkerspoelstraat 210 te 2800 Mechelen.
Het college keurt het parkeerverbod goed op een voorbehouden parkeerplaats voor een
werfvoertuig in de Weidestraat te 2800 Mechelen.
Artikel 2
Het college legt volgende maatregelen op, te treffen door de uitvoerder tijdens de werken:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u)
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
Geplande transporten:
Minimum 10 werkdagen op voorhand dienen uitzonderlijke werftransporten gemeld te worden
aan de politie van de stad Mechelen.
Wachtzone:
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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 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 staat volgende gewijzigde verkeersorganisatie toe :
Afsluiten rijstrook richting Mechelen over een korte afstand voor het plaatsen van een
container. Via de voorrangregels dienden de weggebruikers deze hindernis voorbij te rijden.
Het fietspad blijft bestaan.
De container wordt voorzien van de nodige signalisatie en verlichting.
Op het voetpad wordt er nog een stelling geplaatst voor gevelwerken. Hierdoor wordt het
voetpad onbruikbaar. De voetgangers worden afgeleid naar het fietspad.
Ter hoogte van de werken wordt de snelheid terug gebracht naar 30 Km/u.
Bijzondere maatregelen:
 Voetgangers: worden afgeleid naar het fietspad. Indien nodig worden er voorzieningen
getroffen om met kinderwagens, rolstoelen, vlot en veilig het voetpad af te rijden. (
hellingen, rampen)
 Fietsers: niet van toepassing, kunnen blijven rijden, worden wel gewaarschuwd dat er
voetgangers bij op het fietspad komen
 Auto’s: doormiddel van de voorrangsregels moet de hindernis worden voorbijgereden.
 Vrachtvervoer: doormiddel van de voorrangsregels moet de hindernis worden
voorbijgereden
 Openbaar vervoer: doormiddel van de voorrangsregels moet de hindernis worden
voorbijgereden.
Artikel 4
Het college neemt er kennis van dat het (de) signalisatieplan(nen) door de politiezone
Mechelen-Willebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct is (zijn) verklaard en
keurt dit (deze) goed.
Artikel 5
Het college keurt de werf, Nekkerspoelstraat 210 2800 Mechelen, in de periode van 22-012018 tot 19-02-2018 goed op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 de bewoners in de omgeving van de Nekkerspoelstraat 210 te 2800 Mechelen 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 bewonersbrief

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken: deels
afsluiten kruipunt R6 - Liersesteenweg.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de wegenwerken die zich situeren op de R6 met het kruispunt
Liersesteenweg en welke tot doel hebben om dit kruispunt heraan te leggen (met fly-over).
Artikel 2
Het college legt aan de uitvoerder van de werken volgende maatregelen op:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u )
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
Algemeen :
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 :
Op de R6 dient de snelheid eerst naar 70 Km/u en nadien tot 50 Km/u worden teruggebracht.
De nodige informatieborden (zowel op R6 als op Liersesteenweg dienen te worden
aangebracht).
Het einde van de werf dient te worden aangeduid, alsook het einde van de bijzondere
reglementeringen.
Voetgangers/fietsers: worden vanop de Liersesteenweg opgepikt met omleidingsborden en
kunnen door de werfzone rijden. Er wordt een veilige corridor voorzien, afgescheiden door
Herashekken. Het rijgedeelte wordt proper en vrij van hindernissen gehouden.
De minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1m20, in combinatie met fietspad dient dit 2
meter te zijn. Drempels zijn maximaal 2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Tevens kunnen de bromfietsen klasse B op de rijbaan rijden (snelheid 50 Km/u). Ook hen
moet de toegang tot de R6 ontzegd worden.
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Landbouwvoertuigen worden omgeleid en van de werf weggehouden, ten einde te voorkomen
dat deze de R6 zouden oprijden.
Artikel 4
Het college neemt er kennis van dat het eerste signalisatieplan door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct verklaard is.
Het nieuwe plan met de gevraagde wijzigingen en omleidingen is nog niet toegekomen.
Het college keurt goed dat vanaf 19-01-2018 tot 22-01-2018 gestart mag worden met de
verkeersomzetting. Er gaat gebruik worden gemaakt van mobiele signalisatie ten einde de
jerseys te plaatsen/verplaatsen. Er wordt telkens maximaal 1 rijstrook afgesloten.
Artikel 5
Het college besluit de werf, de R6 te Mechelen, kruispunt Liersesteenweg, in de periode van
19-01-2018 tot 31-08-2018 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 aan dienst infrastructuur.
Artikel 6
Het college besluit dat:
 de vergunningen voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden;
 de vergunningen 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

AWV zorgt voor de communicatie.

Milieu en Landbouw. Kerstboomverbrandingen. Kennisnemen verlenen
toelating door de Burgemeester aan Jeugdhuis Joppe vzw.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de beslissing van de burgemeester waarbij aan Jeugdhuis Joppe
VZW, p/a Stijn Fierens, Gentsesteenweg 107 te 2800 Mechelen, toelating wordt verleend voor
de organisatie van een kerstboomverbranding op 13 januari 2018 op een perceel aan de
Stuivenbergvaart, mits naleven van alle voorwaarden van de stedelijke politieverordening van
5 september 2001 en 21 november 2001 en van de voorwaarden opgelegd door de brandweer.

mmMechelen Feest. Mechelen, Stad van het Recht - projectvoorstel 1 'Dag
van de Rechtsstaat' - projectvoorstel 2 'verwijsplaatjes naar
mensenrechten' - vzw 400.
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Besluit:
Artikel 1
Het college gaat principieel akkoord met het aanbrengen van plaatjes met tekst met verwijzing
naar de universele verklaring van de rechten van de mens en geeft opdracht aan de dienst
Toerisme om in samenspraak met mmMechelen Feest en de vzw 400 hierover de nodige
afspraken te maken ter realisatie van dit initiatief.
Artikel 2
Het college gaat akkoord om als partner op te treden in de organisatie van de ‘Dag van de
Rechtsstaat’.
Artikel 3
Het college beperkt de ondersteuning van de stad voor de organisatie van de ‘Dag van de
Rechtsstaat’ op dinsdag 15 mei 2018 tot de terbeschikkingstelling van het auditorium en
Mechelen Centraal in Lamot en eventuele logistieke bijstand.
Artikel 4
Het college gaat akkoord om de activiteit aan te kondigen via de informatiekanalen van Stad
Mechelen.
Artikel 5
Het college geeft opdracht aan de dienst Musea om in samenspraak met mmMechelen Feest en
de vzw 400 te bekijken wat de mogelijkheden zijn om de deelnemers aan de ‘Dag van de
Rechtsstaat’ te vergasten op een bezoek aan de tentoonstelling ‘Roep om Rechtvaardigheid’.
Artikel 6
Het college geeft opdracht aan mmMechelen Feest om te suggereren aan de vzw 400 om het
jaarlijks panel te organiseren rond een bepaald thema waarbij een duidelijk standpunt wordt
ingenomen en waarbij jaarlijks een "Mechelen verklaring" wordt uitgevaardigd.

Bouwdienst. 2017/0572 - Guldendal. Bouwen 59 assistentiewoningen met
ondergrondse parkeergarage en nieuw openbaar domein,
voorwaardelijk gunstig advies en doorverwijzing van de wegenis naar
de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college brengt een voorafgaand voorwaardelijk gunstig advies uit over de aanvraag
ingediend door Willemen Real Estate voor het bouwen van 59 wooneenheden met
ondergrondse parking en het aanleggen van nieuw openbaar domein op een terrein met als
adres Guldendal, Mechelen en met als kadastrale omschrijving afdeling 3, sectie E,
perceelnummers 248M7, 248 L7 (deel) en254C3.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de zaak van de wegenis inzake de bouwaanvraag voor het realiseren van
59 assistentiewoningen en het aanleggen van nieuw openbaar domein in Guldendal, in
toepassing van artikel 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en latere
wijzigingen.
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Bouwdienst. 2017/0620. Aanleg nieuwe verbindingsweg regionaal
ziekenhuis en wijk Otterbeek (Mezenstraat). Doorverwijzing van de
wegenis naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt naar aanleiding van de aanvraag:
 ingediend door vzw Emmaüs - AZ Sint-Maarten,
 voor het aanleggen van nieuwe wegenis,
 op het terrein ‘Roosendaelveld’ met als adres Mezenstraat te Mechelen en met als
kadastrale omschrijving afdeling 2, sectie E, perceelnummers 281L, 281R, 257F, 282G,
258A,
kennis van het feit dat naar aanleiding van het openbaar onderzoek geen bezwaarschriften
werden ingediend.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de zaak van wegenis inzake de aanvraag voor het aanleggen van nieuwe
wegenis op het terrein ‘Roosendaelveld’ met als adres Mezenstraat te Mechelen, in
toepassing van artikel 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en latere
wijzigingen.

IGEMO. RUP Keerdok-Eandis: kennisname advies Gecoro en definitieve
vaststelling. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het advies van de GECORO en de behandeling van de adviezen
en bezwaren in kader van het openbaar onderzoek voor het RUP ‘Keerdok-Eandis’.
Artikel 2
Het college gaat akkoord met het advies van de GECORO, uitgezonderd voormelde punten, en
mits bijkomende aanpassing in de voorschriften voor bouwveld C2 van de oppervlakte reca
van 850 naar 1.000 m² (voldoende marge nemen).
Artikel 3
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Definitieve goedkeuring van het aangepaste RUP ‘Keerdok-Eandis’, mits aanpassing zoals
vermeld in artikel 2. Het RUP bestaat uit:
- De stedenbouwkundige voorschriften
- Een toelichtingsnota
- Plan-MER en de beslissing van het Departement LNE – Dienst MER
- Het onteigeningsplan
- Het plan bestaande toestand, plan juridische toestand
- Grafisch deelplan 1 - Keerdok
- Grafisch deelplan 2 - Keerdokkaai
- Grafisch deelplan 3 – bedrijventerrein Eandis
Voor de grafische deelplannen 1, 2 en 3 zijn drie afzonderlijke gemeenteraadsbeslissingen
wenselijk (opsplitsing artikels).
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Overheidsopdrachten. Opvolgtool voor dienst Omgeving voor Stad Mechelen.
Vaststelling wijze van gunning volgens de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking aan de voorwaarden en
bepalingen vervat in het bijzonder bestek 2017-OO-Bouw-262.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt voor de opdracht “Opvolgtool voor Dienst Omgeving voor Stad Mechelen” de
wijze van gunnen vast volgens de procedure van de Onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking, aan de voorwaarden en bepalingen van het bijzonder bestek met
nr. 2017-00-Bouw-262 met als gunningscriteria:
 1: Prijs: 50 punten
 2: Functionele vereisten: 30 punten
 3: Niet-functionele vereisten: 20 punten
Artikel 2
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
 Cipal, Cipalstraat 1 te 2440 Geel;
 Cevi nv, Bisdomplein 3 te 9000 Gent;
 Remmicom NV, Stationsstraat 145 te 2235 Westmeerbeek;
 Kiewiet Consultancy, Kromvendreef 54 te 2900 Schoten.

Overheidsopdrachten. Perceel 1 - Verkoop van de percelen Eandistip en het
Rode Kruisplein te Mechelen met bouwverplichting. Goedkeuring van
het geactualiseerd bestek voor de 2e fase in de procedure. Verwijzing
naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van het Geactualiseerd Bestek 2017-OO-PP-186 (inclusief bijlages) in de
procedure, houdende “Perceel 1 - Verkoop van de percelen Eandistip en het Rode
Kruisplein te Mechelen met bouwverplichting”.

Beheer Openbaar Domein. Definitieve vaststelling rooilijn- en innemingsplan
Guldendal. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Definitieve vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan Guldendal, voor de realisatie van
een openbaar domein ter hoogte van het te ontwikkelen gebied.

Beheer Openbaar Domein. Voorlopige vaststelling rooilijnplan
Stuivenbergbaan. Verwijzing naar gemeenteraad.
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Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Voorlopige vaststelling van het rooilijnplan binnengebied Stuivenbergbaan, voor de
realisatie van een openbaar domein ter hoogte van het te ontwikkelen gebied.

Beheer Openbaar Domein. Definitieve vaststelling van het rooilijn- en
innemingsplan Roosendaelveld. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Definitieve vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan Roosendaelveld, voor de
realisatie van het openbaar domein ter hoogte van het te ontwikkelen gebied.
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