STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 13 april 2018

Interne Dienst Preventie en Bescherming. Dienst Interne Preventie en
Bescherming op het Werk. Maandverslag januari 2018. Kennisname +
opdracht tot opleggen maatregelen tot bescherming 'groen' op actieve
werven.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het maandverslag januari 2018 van de dienst Interne Preventie
en Bescherming op het Werk en geeft opdracht aan de Interne Dienst Preventie en
Bescherming om in het kader van de opvolging van de werven ook maatregelen op te leggen
m.b.t. de bescherming van het aanwezige groen (bomen, struiken) op actieve werven (naast
de andere maatregelen mbt veiligheid van personen) en dit in een volgend verslag ook te
vermelden in de overzichtstabel met opgelegde maatregelen.
Artikel 2
Het college verwijst het maandverslag januari 2018 naar de overlegcomités.

Sport. Vastlegging budgetten sportanimatie Paasvakantie 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de vastlegging van de budgetten voor de sportanimatie tijdens de
Paasvakantie 2018.
Artikel 2
Het college neemt er akte van dat de inschrijvingen voor de Paas- en Zomervakantie 2018 van
start gingen op 10 maart 2018. Aan de hand van het aantal inschrijvingen worden de
budgetten voor deze vakanties vastgelegd.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
budgetsleutel
2018/6130370/70/0740/02

bedrag

leverancier

€2900

Betaling ijshockey en
kunstschaatsen

Cold Play

€1300

Betaling badminton

BD Opslag

€1000

Betaling ropeskipping

ROM skippers

Betaling waterpolo

Rac. Swimming club

Betaling volleybal

MAVOC Mechelen

RN 2018006715
2018/6130370/70/0740/02

omschrijving

RN 2018006715
2018/6130370/70/0740/02
RN 2018006715
2018/6130370/70/0740/02

€800

RN 2018006715
2018/6130370/70/0740/02

€1200
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RN 2018006715
2018/6130370/70/0740/02

€1200

Betaling handbal

WELTA Mechelen

€1300

Betaling dans

Dance@Beat

€900

Betaling skeeleren

Fratelli Team
Mechelen

€300

Betaling inkom
zwembad

AGB SAM

€150

Betaling huur Den
Boemel

NMBS

RN 2018006715
2018/6130370/70/0740/02
RN 2018006715
2018/6130370/70/0740/02
RN 2018006715
2018/6130280/70/0740/02
RN 2018001951
2018/6130280/70/0740/02
RN 2018001951

Preventie en Veiligheid. Coördinatie. Aktename verslag stedelijke
consultatieve preventieraad van 18 december 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van de stedelijke consultatieve preventieraad van 18
december 2017.

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:
 Carmosteynstraat 11
Puntopening T 18143
 Geerdegem Schonenberg 171
Puntopening T 18144
 Kruisbesstraat 7
Puntopening T 18145
 Nekkerspoel-Borcht 19
Puntopening T 18146
 Ph. De Montestraat 21
Puntopening T 18147
 Plattebeekstraat 1
Puntopening T 18148.
Artikel 2
Het college geeft toelating aan Eandis, Elektriciteitstraat 70 te 2800 Mechelen voor het
uitvoeren van:
 Antwerpsesteenweg
Nutsleidingen E 18132
 Maanstraat
Inlussen cab 1191 E 18133
 Douaneplein
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LS uitbreiding E 18134
Nokerstraat
Plaatsen Malinet-Saneren MS E 18135
Maanstraat
MECH-MAAN-SOV-PVER-JAP18E 18136.

Artikel 3
Het college geeft toelating aan Telenet, Liersestwg 4 2800 Mechelen, voor de uitvoering van
volgende werken:
 Jodenstraat
Graven proefsleuf T 18140
 St Katelijnekerkhof 1
Klantaansluiting T 18141
 Brusselsesteenweg 415
Klantaansluiting T 18142
 Edgard Tinellaan
plaatsen van ondergrondse kabel T 18151.
Artikel 4
Het college geeft toelating aan Telenet, Antoon Catriestraat 18 te 9031 Drongen, voor de
uitvoering van volgende werken:
 Lindestraat
plaatsen van ondergrondse leiding T 18138
 Tervuursesteenweg
vervangen van het ondergrondse kabelnet ten gevolge van defect T 18139.
Artikel 5
Het college geeft toelating aan Proximus Lange Nieuwstraat 106 2000 Antwerpen, voor de
uitvoering van volgende werken:
 Douaneplein
Telecomwerken Prox 18137.

Bestuurlijk Beheer. Commissie Stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en
openbare werken. Vaststelling agendapunten vergadering 26 april 2018.

Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de commissie
Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken van donderdag 26 april 2018
om 20.00 uur ter plaatse, Plein Ganzendries:
 Goedkeuring verslag vergadering 14 maart 2018.
 Plaatsbezoek aan het project Ganzendries van Kleine Landeigendom Mechelen en
Omstreken (KLEMO) en kennismaking Tom Bridts, nieuwe directeur KLEMO. (Toelichting
door Tom Bridts, directeur KLEMO, en Caroline Van Steen, Wonen en Economie)

Marketing en Communicatie. Dag van Europa op 9 mei 2018: goedkeuring
evenement.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan de
dienst Marketing & Communicatie en mmMechelen Feest vzw voor de organisatie van de Dag
van Europa aan het Cultuurplein op woensdag 9 mei 2018 van 17u tot 22u, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...).
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 Te respecteren geluidsnorm 85 dB(A).
Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 0 euro.
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan op basis van het blanco
moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden;
 de verkoop is verboden aan minderjarigen;
 de verkoop mag niet gebeuren aan personen die kennelijk dronken zijn;
 de aanvrager ziet er op toe dat de andere personen die eventueel drank zouden schenken
eveneens in het bezit zijn van een blanco moraliteitsattest.
Artikel 4
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas en elekriciteit, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
 De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn.
 Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
 Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen aanwezig te
zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken te voorzien. In de nabijheid moet steeds
iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet
onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
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Artikel 5
Het college geeft toelating tot het plaatsen van een grondvuur en vuurkorven, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
 de bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd.
 een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten.
 nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen aanwezig te zijn. In de nabijheid moet
steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen
niet onbeheerd worden gelaten.
 algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 6
Het college geeft een toelating om bewegwijzering op te hangen in de Sint-Katelijnestraat en
Onder den Toren, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 deze mag geplaatst worden vanaf 9 mei 2018 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 10 mei 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

Marketing &
Communicatie
AGB MAC

datum

opdracht

9 mei 2018

Leveren van de gevraagde
materialen.

14 mei 2018

Ophalen materialen.

9 mei 2018

Communicatie om het evenement
bekend te maken.

14 mei 2018

Ophalen materialen.

9 mei 2018

Gratis gebruik van de Heilige
Geestkapel.

opmerking
0 euro

0 euro

Gratis gebruik van de toiletten CCM
en bij regenweer ook van de gang.

Belastingen en Inningen. Wijziging belastingreglement op het bedelen van
maaltijden per bromfiets of motorfiets en wijziging van het
subsidiereglement 'fietsleveringen' en verwijzing naar de gemeenteraad ter
goedkeuring
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Wijziging van het belastingreglement op het bedelen van maaltijden per bromfiets of
motorfiets, met ingang van 1 mei 2018 en voor een termijn eindigend op 31 december
2019.
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Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Opheffing van het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2017 houdende de vaststelling
van het subsidiereglement voor fietsleveringen.
 Goedkeuring van het aangepast subsidiereglement voor fietsleveringen, met ingang van 1
mei 2018.

Monumentenzorg. Walem - O.L.Vrouw van Bijstandkerk - Restauratiewerken
natuursteen en glas-in-loodramen. Bestek 2015-MZ-772. Aanstelling
uitvoerder.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om Van Loy & Cie uit Herselt aan te stellen als uitvoerder voor de
‘Restauratiewerken natuursteen en glas-in-loodramen aan de O.L.Vrouw van Bijstandkerk te
Walem’, volgens de voorwaarden en bepalingen vervat in het bestek 2015-MZ-772.

Vastgoedbeleid. Tinel fase 2: goedkeuring opstalakte. Doorverwijzing naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring opstalakte, opgemaakt door notaris Eline Goovaerts, inzake het
stadsvernieuwingsproject Tinel – fase 2.
Artikel 2
Het college verzoekt de gemeenteraad volmacht te willen verlenen aan de heren burgemeester
en stadssecretaris om de authentieke “akte van overdracht van onroerend goed” te
ondertekenen namens de stad Mechelen.

Vastgoedbeleid. Kosteloze afstand door de cvba Kleine Landeigendom
Mechelen en Omstreken aan de stad van een strook grond gelegen
langsheen de Nieuwe Kapucijnenstraat te Mechelen verwijzen naar
gemeenteraad voor goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Kosteloze overdracht door de cvba Kleine Landeigendom Mechelen en Omstreken aan de
stad van een strook grond gelegen langsheen de Nieuwe Kapucijnenstraat te Mechelen.
Artikel 2
Het college verzoekt de gemeenteraad volmacht te willen verlenen aan de heren burgemeester
en stadssecretaris om de authentieke akte van kosteloze grondoverdracht te ondertekenen
namens de stad Mechelen.
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Vastgoedbeleid. Inhuurneming door Stad tegen AGB MAC van eerste
verdieping cultuurcentrum en gebruiksovereenkomsten met huidige
gebruikers - mmMechelen Feest, Casco Phil en Zefiro Torna. Verwijzen naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht zijn principiële goedkeuring aan de huurovereenkomst tussen de stad en
AGB MAC waarbij de eerste verdieping van het cultuurcentrum door de Stad Mechelen wordt
gehuurd mits een jaarlijkse indexeerbare huurprijs van 21.125 euro. De overeenkomst vangt
met terugwerkende kracht aan op 1/1/2018.
Artikel 2
Het college hecht zijn principiële goedkeuring aan de gebruiksovereenkomsten met:
 mmMechelen Feest;
 Casco Phil;
 Zefiro Torna.
Ook de gebruiksovereenkomsten vangen met terugwerkende kracht aan op 1/1/2018.
Ze zijn steeds opzegbaar mits een opzeg van 1 maand.
Alle gebruikers dienen een jaarlijkse vergoeding van 150 euro te betalen.
Artikel 3
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring huurovereenkomst tussen de stad en AGB MAC voor de huur va de eerste
verdieping van het cultuurcentrum door de Stad Mechelen.
 Goedkeuring gebruiksovereenkomst met vzw mmMechelen Feest voor het gebruik van 4
stadslokalen en het vergaderlokaal op de eerste verdieping van het cultuurcentrum.
 Goedkeuring gebruiksovereenkomst met vzw Casco Phil voor het gebruik van 1 stadslokaal
en het vergaderlokaal op de eerste verdieping van het cultuurcentrum.
 Goedkeuring gebruiksovereenkomst met Zefiro Torna voor het gebruik van 1 stadslokaal en
het vergaderlokaal op de eerste verdieping van het cultuurcentrum.
De heren burgemeester en stadssecretaris zullen de overeenkomsten namens de Stad
Mechelen ondertekenen.

Vastgoedbeleid. Toelating aan vzw Sjarabang voor tijdelijk gebruik Maria
Magdalena-kapel voor "Kunst- en kasseienroute".
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft toestemming aan vzw Sjarabang om gedurende de periode 1 tot 10 juni 2018
gebruik te maken van de lokalen die door Circolito werden gehuurd, als locatie in het kader
van de Maurus Moreelsroute in het Begijnhof.
Vzw Sjarabang is verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of schade op de locatie.

Jeugd. Fuifzaal De Loods Transit M. Goedkeuring kleine aanpassingen
huishoudelijk reglement.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het voorstel en keurt de aanpassingen van het huishoudelijk
reglement van De Loods goed.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan Jeugddienst om de informatie op de website aan te passen.

Wonen. Private Huurmarkt. Implementatie van een button 'huurwoning' in
het bevolkingspakket om de private huurmarkt accurater in beeld te
brengen zoals opgenomen in het IGS project 'Versterkt wonen in Mechelen
en Lier'.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de registratie van eigenaar- en huurwoningen door middel van
navraag door de Bevolkingsdienst bij een nieuwe inschrijving.
Artikel 2
Het college gaat akkoord met de aankoop van de uitbreiding van het bevolkingspakket,
wanneer de kostprijs niet meer dan 500 euro excl. BTW bedraagt.

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Samenaankoop zonnepanelen (PV
panelen) voor inwoners provincie Antwerpen. Beslissing om deel te nemen
in 2018 en geven van opdrachten.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit deel te nemen aan het provinciaal initiatief voor de samenaankoop van
zonnepanelen (PV panelen) in 2018, voor inwoners uit de provincie Antwerpen.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Marketing en
communicatie

datum

opdracht

opmerking

Mee zorgen voor bekendheid van dit
provinciaal initiatief.

Artikel 3
Het college besluit om een infomoment te organiseren voor de vrijblijvend ingeschreven
Mechelaars aan de samenaankoop zonnepanelen in het auditorium van het cultuurcentrum op
12 september 2018.
Artikel 4
Het college besluit schepen Marina De Bie af te vaardigen om aanwezig te zijn op het
infomoment, in het auditorium van het cultuurcentrum, op 12 september 2018 om 19.30 uur
(deuren open om 19.00 uur).
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Duurzame Ontwikkeling en Energie. Goedkeuring van extra
samenwerkingsovereenkomst in het kader van het Europees Interreg2_Zeeënproject Triple A.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan de definitief te ondertekenen samenwerkingsovereenkomst
met TU Delft in het kader van het Europees Interregproject Triple A, mits ondertekening door
de burgemeester en de stadssecretaris.

P&P - Mobiliteit. Verkeerscommissie. Aktename verslag van 15 maart 2018
en goedkeuren acties.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de Verkeerscommissie van 15 maart 2018.
Artikel 2
Het college opteert er voor om inzake het fietspad Nekkerspoelstraat de adviezen van de
verkeerscommissie mee te nemen in de verdere opmaak van het ontwerp en effectief uit te
voeren in gekleurde asfalt, en dit ook toe te passen op andere werfdossiers.
Het college geeft opdracht aan de dienst Mobiliteit om een voorstel voor te leggen rond
eenvormige kleuruitvoeringen van fietspaden, passend binnen de beeldkwaliteit.
Artikel 3
Het college beslist om op de zuidelijke vesten (Adegempoort tot Ragheno) de
maximumsnelheid naar 50km/u te verlagen conform de beslissing op de provinciale commissie
verkeersveiligheid. Dit nieuwe snelheidsregime wordt ingevoerd na het beëindigen van de
werken voor de bijkomende parkeerplaatsen op de Koningin Astridlaan.
Artikel 4
Het college neemt kennis van de opdracht van de burgemeester aan de politie om een
aanvullend reglement op te maken conform artikel 3.

Marketing en Communicatie. Aktename verslag Algemene
Bewonersvergadering (ABV) Leest van 26 februari 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van de algemene bewonersvergadering Leest van 26
februari 2018.

Economie. Kermissen 2018. Toewijzing kermiskramers op de wijkkermissen
en het geven van abonnement van 5 jaar.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de jaarplanning voor de wijkkermissen.
Artikel 2
Het college gaat er mee akkoord dat de wijkkermis Walem opnieuw georganiseerd wordt door
de Dorpsraad van Walem op zondag 16 september 2018 (autoloze zondag).
Artikel 3
Het college keurt de nieuwe data van de Herfstkermis goed:
 van vrijdag 5 tot en met zondag 21 oktober 2018.
Artikel 4
Het college gaat er mee akkoord dat alle kermiskramers van de wijkkermissen een
abonnement van 5 jaar krijgen, met uitzondering van de kermiskramers van de blauwe zone
op de herfstkermis.

Sociale Tewerkstelling. Jobbeurzen VDAB: jobfix en ICT. Aktename
organisatie en beslissing bestemming budget.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de organisatie van de jongerenjobbeurs door VDAB bij ROJM op
dinsdagnamiddag 24 april 2018 en de ICT beurs op vrijdag 25 mei 2018 in Lamot.
Artikel 2
Het college beslist om beschikbaar budget van maximaal 4000 euro te bestemmen voor het
organiseren van jobbeurzen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Buurtfeest Pareipoelstraat 14 juli
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Pareipoelstraat de toelating wordt verleend om een buurtfeest te organiseren op 14 juli
2017 van 08u tot 22u, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 Algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005.
 Conform het goedgekeurde kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 mag de maximale
geluidsnorm niet meer dan 85 dB(A) bedragen.
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Algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005.
Een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden.
Er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP).
Algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014.
De organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen.
Het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden.
De bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.
Organisator dient zelf te voorzien in elektriciteit. Er is geen aftakpunt aanwezig op deze
locatie.
In de Pareipoelstraat mag enkel het gedeelte tussen (exclusief) het kruispunt met de
Veldenstraat en (exclusief) de Wijngaardstraat ingenomen worden voor de rommelmarkt.
De bussen van de Lijn dienen, vanuit de richting Brusselsesteenweg, steeds de
Wijngaardstraat in te kunnen rijden.

Artikel 2
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan de
bewoners van Pareipoelstraat voor de organisatie van een rommelmarkt tijdens hun buurtfeest
op 14/7/2018 van 9u30 tot 15u30 conform kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 –
punt 77, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 de wet op de ambulante handel dient nageleefd te worden;
 particulieren mogen enkel goederen verkopen die hen toebehoren. Deze goederen werden
niet aangekocht, gefabriceerd of geproduceerd om te verkopen;
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van een barbecue, mits aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
 De bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd.
 Een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten.
 Nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen aanwezig te zijn. In de nabijheid moet
steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen
niet onbeheerd worden gelaten.
 algemene voorschriften met betrekking tot het opstellen van een barbecue, kooktoestellen
en frituren op de openbare weg of openbaar domein vastgesteld door het college in
vergadering van 2 februari 2005;
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Team Verkeerssignalisatie

14/7/2018
07u tot
15/7/2018
01u

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van
Pareipoelstraat,
gedeelte tussen
wijngaardstraat en
veldenstraat

Wijkonderhoudsteam

14/7/2018

Ter beschikking
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opmerking


Er wordt een administratiekost
van 25 euro aangerekend
(verkeersmateriaal + vervoer is
gratis voor straatfeesten).
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stellen van 4
vuilnisbakken.
Artikel 5
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van een rommelmarkt in de Pareipoelstraat, die doorgaat op 14 juli 2018, vast als
volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van een rommelmarkt in de Pareipoelstraat, die doorgaat op 14 juli
2018, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 14 juli en 15 juli 2018,
behoudens andersluidende.
Artikel 2: PAREIPOELSTRAAT
-Het parkeren is verboden tussen het kruispunt met de Wijngaardstraat en het kruispunt met
de Veldenstraat, van 14 juli 2018 om 07u00 tot 15 juli 2018 om 01u00, aan beide zijden van
de rijbaan. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld
met de pijlen van het type Xa, die het begin van de reglementering aanduiden, van het type
Xd, die de herhaling van de reglementering aanduiden.
-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen, tussen het kruispunt met
de Wijngaardstraat en het kruispunt met de Veldenstraat, van 14 juli 2018 om 08u00 tot 15
juli 2018 om 01u00.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Buurtfeest Plaisance 23 juni 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Auwegemvaart de toelating wordt verleend om het buurtfeest Plaisance te organiseren op
zaterdag 23 juni 2018 van 10u tot 23u30, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 Algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005.
 Conform het goedgekeurde kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 mag de maximale
geluidsnorm niet meer dan 85 dB(A) bedragen.
 Algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005.
 Een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden.
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Er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP).
Algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014.
De organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen.
Het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden.
De bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.
Het fietspad tegenaan het kanaal Leuven-Mechelen mag niet ingenomen worden voor het
buurtfeest. Het dient steeds beschikbaar te blijven voor de fietsers (in beide richtingen).
Er mogen geen tenten, barbecues of dergelijke op het fietspad geplaatst worden.
Het kruispunt Vekestraat - Auwegemvaart dient vrij te blijven voor het verkeer.

Artikel 2
Het college geeft toelating tot het plaatsen van een barbecue, mits aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
 De bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd.
 Een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten.
 Nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen aanwezig te zijn. In de nabijheid moet
steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen
niet onbeheerd worden gelaten.
 algemene voorschriften met betrekking tot het opstellen van een barbecue, kooktoestellen
en frituren op de openbare weg of openbaar domein vastgesteld door het college in
vergadering van 2 februari 2005;
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

23/6/2018
van 08u
tot 23u30

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van Auwegemvaart
van nr. 16 tot 24

opmerking


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

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Katanga Feesten 4 en 5 augustus
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
vzw KG Katanga voor de organisatie van Katanga Feesten op de parking aan het buurthuis
(Liersesteenweg 266A) op 4 en 5 augustus 2018, mits aan volende voorwaarden wordt
voldaan:
 Respecteren van de einduren:
- Zaterdag 4/8/2018 – tot 02u
- Zondag 5/8/2018 – tot 23u
 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).
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De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator. De
brief wordt aangeleverd door het evenementenloket en dient door de organisator bedeeld
te worden ten laatste op 20/7/2018.
De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
Wat betreft het parkeer- en verkeersvrij maken van de zandweg aan het buurthuis
(“Kanonnenweg”): deze weg is geen openbaar domein zodoende dat het verkeersreglement
niet van toepassing is. Eventuele takeling van voertuigen dient dan te gebeuren op basis
van artikel 87.8 van het Bos- en Veldwetboek waarbij op uitdrukkelijk verzoek en op
kosten van de eigenaar/beheerder van de grond een takelwagen kan gevraagd worden.

Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op
volgende momenten:
- 4/8/2018 van 20u tot 02u
- 5/8/2018 van 14u tot 23u
conform goedgekeurd kader 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.
 Meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas en elektriciteit, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
 De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn.
 Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
 Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen aanwezig te
zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken te voorzien. In de nabijheid moet steeds
iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet
onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum
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opdracht

opmerking
14

Uitvoeringsdiensten

In het kader van het
opgemaakte raamakkoord
met firma Flandria een
kadertent van 15m bij 10m
gratis ter beschikking te
stellen van VZW KG Katanga
Ter beschikking stellen van
elektriciteit

Cultuurcentrum. Goedkeuring Open Predikheren Concept van 07 tot 23
september 2018, mits verdere uitwerking 'kinderluik'.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met het voorgestelde programmaconcept rond Open Predikheren van
07 tot 23 september 2018, mits in het programma het 'kinderluik' meer wordt uitgewerkt en
een activiteit (bv. kindertentoonstelling) wordt opgenomen rond het kinderboek 'Opa
Sneeuwt'.

Cultuurcentrum. Open Predikheren. Ondersteuning publicatie 'Opa Sneeuwt'
van Pat Donnez en Hans Op de Beeck.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord om in samenwerking met uitgeverij Hannibal het kunstboek ‘Opa
Sneeuwt’ van Pat Donnez en Hans Op de Beeck voor te stellen in het kader van Open
Predikheren op 14 september 2018 in aanwezigheid van beide auteurs en dit te verwerken in
het programmaconcept rond Open Predikheren.
Artikel 2
Het college beslist om 4.000 EUR bij te dragen als ondersteuning door aankoop boeken als
kwalitatief relatiegeschenk bij activiteiten met kinderen.
De kosten worden verrekend op de reguliere budgetsleutels van Mechelen Kinderstad en
jeugddienst (elk 2.000 EUR).
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan
Interne dienstverlening
Receptie voorzien
en protocol / Afdeling
Kunst en Cultuur

Vrijdag 14
september 2018,
Predikheren

Dranken uit voorraad
door AGB MAC te
factureren aan de
stad.
Afdeling Kunst en
Cultuur voorziet
personeel.

Toerisme en UiT. Brouwerij Het Anker. Logistieke ondersteuning
Molenbergfeesten zondag 27 mei 2018.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de organisatie van de Molenbergfeesten op 27 mei 2018.
Artikel 2
Het college keurt de logistieke ondersteuning van de Molenbergfeesten op 27 mei 2018 goed.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Uitvoeringsdiensten

Vrijdag 25
mei 2018

Leveren van 60 grote
tafels – 20 kleine
tafels – 300
stoelen(combinatie
van stoelen en
bierbanken) – 25
vario-podia elementen
– podiumtrapje

Adres: Stokerij De
Molenberg – Klaterstraat 1 –
2830 Blaasveld

Dienst
Jeugd/Uitvoeringsdiensten

Vrijdag 25
mei 2018

Ter beschikking
stellen van: pakket
‘reuze mikado, yenga
en reuze domino’

Te leveren en op te halen
door de uitvoeringsdiensten
samen met het
feestmateriaal.

Uitvoeringsdiensten

Maandag 28
mei 2018

Ophalen Materiaal

Adres: Stokerij De
Molenberg – Klaterstraat 1 –
2830 Blaasveld

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Maatjesfeest 13 juni 2018.
Verwijzing naar gemeenteraad vaststelling politieverordening.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Karel Meyer en Luc Mariën voor de organisatie van Maatjesfeest op de Grote Markt op
woensdag 13 juni 2018 van 15u tot 23u, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
Deze brief wordt aangeleverd door het evenementenloket en dient door de organisator
bedeeld te worden voor 28/5/2018
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
 Gezien het evenement onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoeker), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden, ten laatste aan te leveren tegen 14/5/2018
 De organisator dient zelf te voorzien in sanitaire voorzieningen.
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De openbare toiletten van het stadhuis worden gesloten op het normale uur, zijnde 18 uur.
De opbouw kan doorgaan op 12/6/2018 en afbraak op 14/6/2018.
Deze activiteit dient door te gaan op het verkeersvrije gedeelte van de Grote Markt binnen
de verwijderbare paaltjes. De brandwegen langs beide zijden van de horecazaken mogen
niet ingenomen worden door inrichtingen.
Wat betreft op- en afbouw dient de organisator rekening te houden met het autoluw
karakter van de Grote Markt en omliggende straten (registratie bij Indigo) en dienen
bijkomend deze voertuigen voorzien te worden van een doorgangsbewijs afgeleverd door
het team verkeerssignalisatie. De organisator dient te voorzien in bijkomende
toiletvoorziening die duidelijk via voldoende en grote pictogrammen moeten aangeduid
worden die op het bijgevoegde plan niet zijn voorzien.
De organisator dient een aangepast inplantingsplan over te maken met inplanting van de
sanitaire voorzieningen en bewegwijzering ervan en met aanduiding van de ingangen.
De organisator dient zelf in te staan voor de beveiliging van het terrein. Hij dient hiervoor
te werken met een erkende bewakingsfirma. Er dienen 6 bewakingsagenten ingezet te
worden.

Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 850 euro
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op 13
juni 2018 van 15u tot 23u conform goedgekeurd kader 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.
 Meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.
Artikel 4
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas en elektriciteit, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
 De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn.
 Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
 Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen aanwezig te
zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken te voorzien. In de nabijheid moet steeds
iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet
onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
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Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum

opdracht

13/6/2018

Ter beschikking stellen van
elektriciteit (2 werfkasten) en
water

opmerking

Verwijderen en terugplaatsen
van deel paaltjes aan kant
post en stadhuis
Wijkonderhoudsteam

13/6/2018

Leveren van 15 tal
vuilnisbakken

Artikel 6
Het college neemt akte van de beslissing van de burgemeester om voor de organisatie van
Maatjesfeest op 13 juni 2018 de Grote Markt (tussen de verwijderbare paaltjes) te onttrekken
aan openbaar domein, zodat een erkende bewakingsfirma kan ingeschakeld worden.
Artikel 7
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling politieverordening inzake openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van
“Maatjesfeest” op 13 juni 2018 en de onttrekking van de Grote Markt (tussen de
verwijderbare paaltjes) aan het openbaar domein.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Bierfestival 22 en 23 september
2018. Verwijzing naar gemeenteraad vaststelling politieverordening.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Quali Drinks, vertegenwoordigd door Kevin Goos, voor de organisatie van het Bierfestival op de
Grote Markt en binnenplein Brouwerij Het Anker, mits aan volgende voorwaarden wordt
voldaan:
 Respecteren van de einduren:
- Vrijdag 21/9/2018 – 18u tot 23u – alleen in Brouwerij
- Zaterdag 22/9/2018 – 18u tot 23u – alleen Grote Markt
- Zondag 23/9/2018 – 12u tot 19u – alleen Grote Markt
 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 op
3/9/2018 voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
 Gezien het evenement onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoeker), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden. Dit werd reeds ingediend.
 De activiteit beperkt blijft tot het verkeersvrije gedeelte van de Grote Markt.
 De brandwegen naast de terrassen gevrijwaard blijven.
 Opbouw kan pas starten op zaterdag na 15u.
 Bij de op-/afbouw dient rekening gehouden te worden met het autoluw karakter van de
Grote Markt (registratie Indigo) en dienen de voertuigen die komen laden/lossen voorzien
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te worden van een doorgangsbewijs dat afgeleverd wordt door het team
verkeerssignalisatie van de stad Mechelen.
De organisator dient zelf in te staan voor de bewaking van het terrein en dient hiervoor te
werken met een erkende bewakingsfirma. Er dienen 6 bewakingsagenten gradueel ingezet
te worden.
Aangezien dit evenement meer dan 500 bezoekers verwacht, dient er een mobiliteitsplan
opgesteld te worden. Dit dient voor 13/8/2018 aangeleverd te worden.
De organisatie dient de opbouw/afbraak zoveel mogelijk te organiseren buiten de autoluwe
uren; en voor de nodige doorgangsbewijzen/aanvragen autoluwe zone te zorgen.
De organisatie promoot zoveel mogelijk in de communicatie op de alternatieve
bereikbaarheid.
Toelating voor het plaatsen van wc wagen in de Hallestraat (tussen de 2 bomen, niet begin
van de straat, zoals nu aangeduid op plan).
De openbare toiletten op het stadhuis zijn geopend tijdens de normale uren (zaterdag tot
18u en zondag van 12 tot 16u).
De organisator mag geen materiaal stapelen op de binnenkoer van het stadhuis.

Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 1.000 euro
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op
21/9/2018 van 18u tot 23u op het binnenplein Brouwerij Het Anker conform goedgekeurd
kader 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.
 Meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.
Artikel 4
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas en elektriciteit op de Grote
Markt, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
 De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn.
 Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
 Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen aanwezig te
zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken te voorzien. In de nabijheid moet steeds
iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet
onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
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Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

Wijkonderhoudsteam

Evenementenloket

datum

opdracht

opmerking

22 en
23/9/2018

Ter beschikkings stellen van
elektriciteit op de Grote
Markt

Het exacte vermogen
zal tijdens het overleg
meegedeeld worden.

22/9/2018

Verwijderen en terugplaatsen
van deel paaltjes rond de
Grote Markt zodat de
standhouders kunnen op- en
afrijden.

Paaltjes dienen dus
deels teruggeplaatst te
worden na de
zaterdagse markt.

22/9/2018

Water ter beschikking stellen
en afvoer opleggen voor
aansluiting toiletten in
Hallestraat

22/9/2018

Ter beschikking stellen van
15 vuilnisbakken

23/9/2018

Ledigen van de 15
vuilnisbakken

22/9/2018

Opkuis Grote Markt na de
zaterdagse markt.

Week van
13/8/2018

Beleggen van een
coördinatievergadering met
de betrokken diensten

Organisator zal deze
aan de kant van het
stadhuis op een
centrale plaats
verzamelen

Artikel 6
Het college neemt akte van de beslissing van de burgemeester om voor de organisatie van
Bierfestival op 22 en 23 september 2018 de Grote Markt (tussen de verwijderbare paaltjes) te
onttrekken aan openbaar domein, zodat een erkende bewakingsfirma kan ingeschakeld
worden.
Artikel 7
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling politieverordening inzake openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van
“Bierfestival” op 22 en 23 september 2018 en de onttrekking van de Grote Markt (tussen
de verwijderbare paaltjes) aan het openbaar domein.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Kerstconcert Foundation Mechelen
21 december 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van de burgemeester om toelating te geven aan
Foundation Mechelen voor de organisatie van het jaarlijks kerstconcert in de SintRomboutskathedraal op 21 december 2018.
Artikel 2
Het college keurt het gebruik Minderbroederskerk Cultuurcentrum Mechelen op 21 december
2018 door Foundation Mechelen voor de VIP-receptie n.a.v. het jaarlijks kerstconcert goed.
Verminderd tarief 300 euro wordt door de Stad aan AGB MAC betaald via krediet
derdebetalerssyteem. Tevens compensatie ervan op toelage Stad aan AGB MAC.
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Artikel 3
Het college besluit om dit evenement volledig (huur kathedraal + huur- en werkingskosten
feestmateriaal) te ondersteunen.
Artikel 4
Het college besluit tussen te komen in de volledige kostprijs van de huur van de SintRomboutskathedraal (500,00 euro). De kerkfabriek dient rechtstreeks te factureren aan de
stad (afdeling bestuurlijk beheer).
De uitgave is te verrekenen op ramingsnummer 2018162709 (huur zalen).
Artikel 5
Het college geeft toelating aan Foundation Mechelen om tijdens de VIP-receptie gesponsorde
dranken te schenken in Cultuur op 21 december 2018.
Artikel 6
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum
21
december
2018

opdracht
- 50 podia Vario + trappen +
leuningen (+ opbouw en
afbraak)
- Elektriciteitsvoorziening

AGB MAC

Financiën

21
december
2018

opmerking
Tijdig aanleveren van
een plannetje voor de
opstelling van de
podiumelementen

Ter beschikking stellen van
cultuurcentrum - kerkgedeelte
De huurprijs van 300 euro in
mindering brengen van de
dotatie aan AGB MAC.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Lichtparade Goldwing Motorclub 3
mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
vzw Goldwing Motorclub Belgium voor de organisatie van een lichtparade op grondgebied van
Mechelen, maar niet in de binnenstad, op donderdag 3 mei 2018 van 22u tot 23u, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
 De deelnemers dienen zich individueel te houden aan het KB van 1.12.1975, houdende het
algemeen regelement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare
weg.In de artikelen 43ter.1 tot en met 43ter.4 staan de bepalingen opgesomd waaraan
motorfietsers in groep zich moeten houden. In art 43ter.3 staat vermeld dat groepen
motards vergezeld mogen worden van ten minste 2 wegkapiteins (groep van 15 tot 50
deelnemers) en dat ze verplicht begeleid moeten worden door 2 wegkapiteins, indien de
groep meer dan 50 deelnemers telt.
 De motards dienen hun parcours aan te passen, omdat ze de binnenstad niet in mogen
rijden, en dienen de aangepaste route kenbaar gemaakt te worden aan de politie.
 De organisator dient gewezen te worden op het algemeen geldende doorrijverbod voor
quads en dit op het ganse grondgebied van Mechelen
 De organisator dient zich voor begeleiding van de parade te wenden tot politie van Duffel.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Walpurgisnacht T'ile Malines 30
april 2018.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Clyde en de Bonnies s-bvba voor de organisatie van Walpurgisnacht op ’t Ile Malines
(Keerdoktip) op 30 april 2018 van 21u tot 02u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
 Einduur buiten is 24u
 Einduur binnen is 02u
 Max. geluidsnorm is 85 dB(A)
Artikel 2
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Eva stuyts op basis van het
blanco moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden
 de verkoop is verboden aan minderjarigen
 de verkoop mag niet gebeuren aan personen die kennelijk dronken zijn
 de aanvrager ziet er op toe dat de andere personen die eventueel drank zouden schenken
eveneens in het bezit zijn van een blanco moraliteitsattest.
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van een vuurspuwers en vuurkorven, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
 De bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd.
 Een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten.
 Nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen aanwezig te zijn. In de nabijheid moet
steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen
niet onbeheerd worden gelaten.
 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 legt volgende veiligheidsmaatregelen op:
 de toegang tot de evenementensite dient –in afwachting van een definitieve oplossing en
uitsluitend voor de evenementen tot op heden aangevraagd bij het evenementenloket- te
verlopen volgens de schets in bijlage.
 de organisator staat in voor het plaatsen van een deugdelijke fysieke afscheiding langsheen
het volledige bezoekerstraject zoals aangegeven op de schets in bijlage; minimale hoogte
2.00m.
 de organisator zal instaan voor het toezicht op de stabiliteit en functionaliteit van
desbetreffende afscheiding en zal onverwijld de nodige maatregelen treffen indien de
stabiliteit en/of functionaliteit van de afscheiding in het gedrang komt.
 de organisator voorziet in permanente bewaking van de zones met gemengd gebruik
tijdens de periodes van gemengd gebruik.
 de organisator zal buiten de periodes van gemengd gebruik de toegang tot de site van
Interbeton fysiek onmogelijk maken en indien nodig bewaken.
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de organisator zal ten allen tijde de toegang voor de hulp-/ordediensten tot de
evenementensite garanderen en zal waar nodig de fysieke afscheidingen (tijdelijk)
verwijderen.
de organisator zal het maximaal aantal toegelaten bezoekers op de site (gelijktijdig
aanwezig) bewaken en indien nodig de toegang tot de evenementensite (tijdelijk) afsluiten;
tot nader order wordt het maximum aantal bezoekers (gelijktijdig aanwezig) beperkt tot
300 personen; gezien tot op heden geen garanties bestaan rond het gebruik van de zone
langsheen het sluizencomplex op eigendom van W&Z als evacuatieweg, overschrijft deze
beperking alle voorgaande afspraken mbt het maximaal aantal toegelaten bezoekers.
de organisator zal zijn/haar medewerkers instrueren mbt het vlot sturen van een evacuatie
van bezoekers en zal daarbij voldoende capaciteit voorzien om te vermijden dat bezoekers
-verder dan noodzakelijk voor een vlotte evacuatie- op de site van Interbeton kunnen
doordringen.
de organisator zal in samenspraak met de respectievelijke eigenaars van de zones voorzien
voor bezoekers-/evacuatiestromen een gebruiksovereenkomst afsluiten.
Deze maatregelen gelden tot wanneer een definitieve toegangsregeling wordt getroffen
voor de evenementensite T’ile Malines.
Aanvullend naar aanleiding van een plaatsbezoek dd 23/03/2018:
- momenteel vinden renovatiewerkzaamheden plaats in en rond de oude
sluiswachterswoning op de site T'ile Malines. De werkzaamheden en bijhorende
werfinrichting hypothekeren sterk de te exploiteren buitenruimte alsook de potentiële
werk-/opstelruimte voor de hulpdiensten;
- het maximum aantal toegelaten bezoekers wordt in dit kader tijdelijk teruggebracht
naar 300 personen (gelijktijdig aanwezig);
- de exploitant dient duidelijke afspraken te maken met de bouwheer/aannemer van de
renovatiewerken aan de sluiswachterswoning teneinde een deugdelijke fysieke
werfafsluiting te voorzien rond de werfzone. Ten tijde van het plaatsbezoek was deze
werfafsluiting niet aanwezig en vormde de werf een reëel risico voor eventuele
bezoekers van de evenementensite;
- de exploitant zal extra aandacht hebben voor de te voorziene berijdbare doorgang voor
de hulpdiensten (in regel 4m vrije doorgang tot aan de zaal).

Beheer Openbaar Domein. Voorlopige vaststelling rooilijnplan/innameplan
Spoorwegstraat. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Voorlopige vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan buurtweg nr. 31, gelegen aan de
Bankstraat in Hombeek en gekend als Spoorwegstraat.

Overheidsopdrachten. Uitbreiding sanitair kinderboerderij Tivoli. Verwijzing
van bestek 2018-OO-GEB-355 en wijze van gunnen naar gemeenteraad voor
goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
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Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de Openbare procedure, aan de voorwaarden
en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2018-OO-GEB-355 inzake de opdracht
“Uitbreiding sanitair kinderboerderij - Tivoli”.

Artikel 2
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Sociaal Beleid. Gezondheid. Beslissing locatie en ondersteuning inzet
mammobiel in de dorpen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het document ‘Overeenkomst plaatsing Mammobiel’ van het
Centrum voor Kankeropsporing en neemt kennis van het besluit van de burgemeester om
toestemming te verlenen aan het Centrum voor Kankeropsporing voor het plaatsen van de
Mammobiel op het openbaar domein in de periode van 13 september tot en met 24 september
2018:
• in Muizen: aan het plein Muizen-dorp - straat rechts van het plein (adres Muizen - dorp)
gedurende de volgende periode:13– 18 september 2018
- Aankomst: do. 13/09/2018 om 10u
- Onderzoeken: do. 13/09/2018 (om 13u) tem ma. 17/09/2018
elke werkdag 8u-19u
- Vertrek: di. 18/09/2018 om 10u
• in Leest: dorpsplein Leest/ Ten Moortele parking gedurende de volgende periode:
18 – 24 september 2018
- Aankomst: di. 18/09/2018 om 10u30
- Onderzoeken: di. 18/09/2018 (om 13u) tem vr. 21/09/2018
elke werkdag 8u-19u
- Vertrek: ma. 24/09/2018 om 7u
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan afdeling sociaal beleid om de ondertekening van de
'Overeenkomst plaatsing Mammobiel' van het Centrum voor Kankeropsporing tussen Stad
Mechelen en Centrum voor kankeropsporing verder af te handelen.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Verkeerssignalisatie

datum
Zie
opmerking

opdracht
Plaatsen verkeersverbod
Muizen dorp straat rechts van
plein.
volledig verkeersvrij maken:
Muizen: straatje rechts van
het plein, vrije toegang tot de
frituur

opmerking
Plaatsing en wegrijden:
Muizen:
aankomst 13/09/18
om10 u
vertrek 18/09/18 om 10
u

Leest: Ten Moortele
bij plaatsing en wegrijden
Mammobiel.
Parkeertoelating voorzien voor
Mammobiel en voor personeel
Mammobiel.
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Uitvoeringsdiensten

Zie
opmerking

Muizen:
Standplaats voorzien voor
mammobiel van 20mx6m toegang tot frituur vrijhouden
Voorzien van afvalcontainer of
vuilzakken
Leest:
Standplaats voorzien en
afbakenen op Ten Moortele
parking Leest voor
mammobiel van 20mx6m
Voorzien van afvalcontainer of
vuilzakken
Verplaatsen van bloembakken
dorpsplein Leest, tijdelijk
verwijderen verkeersbord
schoolbus en tijdelijk
verkeersbord "info schoolbus"
plaatsen.

Muizen:
 12/09/18 t.e.m.
18/09/18
Af te spreken met
Mammobiel en Sociaal
Beleid
Leest:
 18/09/18 t.e.m.
24/09/18
Af te spreken met
Mammobiel en Sociaal
Huis
Mammobiel En Sociaal
Huis

Aansluiting voorzien van water
en elektriciteit (63 Ampère
CEE 5 polige stekker, 3x380 V
+ N/+ aarding, geen
verlengkabels, beveiliging
stekker: via meterkast/ Pidpaputje) voor Mammobiel in
Muizen dorp en Ten Moortele
Leest
SOS Contactpersoon contactnummer voorzien bij
technische problemen/ stroom
panne
Politie

Regelmatig toezicht inplannen
op Mammobiel tijdens
onbemande uren

Marketing &
Communicatie

In overleg met Sociaal Beleid:

Af te spreken met
Centrum voor
Kankeropsporing
Muizen: 13 t.e.m.
18/09/18
Leest: 18 t.e.m.
24/09/18
Zomer 2018

extra communicatie –
sensibilisatie
borstkankeropsporing en
komst Mammobiel
Omwonenden Muizen-dorp en
Ten Moortele Leest informeren

Sociale Cohesie –
buurten en
dorpen

extra sensibilisatie en
promotie voorzien binnen de
dorpen
Afspraken sanitair maken

Afdeling
Gebouwenbeheer/
Poetshulp

Op regelmatige basis poetsen,
poetsgerief is aanwezig
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Muizen: 13 t.e.m.
18/09/18
Leest: 18 t.e.m.
24/09/18
Muizen:
vr 14/09/18 om 11u30
Leest: di 18/09/18 en
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do 20/09/18 om 11u30

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken Dijle.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed: 2800 Mechelen - kruispunt van de
Keerbergstraat, Dijle, Haverwerf: leggen van nutsleidingen
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.
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 werf bevindt zich op het kruispunt Dijle, Haverwerf, Keerbergstraat.
In de Keerbergstraat wordt de doorgang tegenaan het kruispunt maar 1 meter. De straat
wordt doodlopen en het enkelrichtingsverkeer wordt opgeheven, enkel nog voor plaatselijk
verkeer toegankelijk. De eigenaars van de garages in de Keerbergstraat dienen verwittigd te
worden.
 Voetgangers: er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens,
rolstoelen,….., vlot en veilig het voetpad op en af te rijden. (hellingen, rampen) De
minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1m20, in combinatie met fietspad dient deze
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.
Ter hoogte van de werf is de doorgang echter maar 1 meter.
 Fietsers: Er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om fietsen, bakfietsen,…. , vlot
en veilig het fietspad op en af te rijden. (hellingen, rampen) De minimale breedte van een
tijdelijk voetpad is 1m20, in combinatie met fietspad dient deze 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.
Ter hoogte van de werf is de doorgang echter maar 1 meter, fietsers dienen af te stappen.
 Auto’s: kunnen via de Olivetenvest rondrijden.
 Vrachtvervoer: kunnen via de Olivetenvest rondrijden.
 Openbaar vervoer: niet van toepassing.
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.
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Artikel 5
Het college besluit de werf op het kruispunt van de Keerbergstraat, Dijle, Haverwerf voor het
leggen van nutsleidingen, in de periode van 23-04-2018 tot 27-04-2018, 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 Keerbergstraat/Dijle/Haverwerf 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.
 de eigenaars/gebruikers van de garages in de Keerbergstraat dienen verwittigd te worden.
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

Communicatiecel
Wegenwerken

opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Arme-Clarenstraat 33.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed: 2800 Mechelen, Arme-Clarenstraat 33:
renovatie/herstellingswerken pand.
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.
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:
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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 keurt goed:
Besproken alternatieven/scenario’s:
De Arme-Clarenstraat wordt onderbroken ter hoogte van de nummer 33 en wordt doodlopend.
Het enkelrichtingsverkeer wordt opgeheven.
Bijzondere maatregelen:
 Voetgangers: er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens,
rolstoelen,….., vlot en veilig het voetpad op en af te rijden (hellingen, rampen). De
minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1m20, in combinatie met fietspad dient deze
2 meter te zijn. Drempels zijn maximaal 2 cm 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.
 Fietsers: Er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om fietsen, bakfietsen,…. , vlot
en veilig het fietspad op en af te rijden (hellingen, rampen). De minimale breedte van een
tijdelijk voetpad is 1m20, in combinatie met fietspad dient deze 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.
 Auto’s: Niet van toepassing.
 Vrachtvervoer: Niet van toepassing.
 Openbaar vervoer: Niet van toepassing.
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, Arme Clarenstraat 33: renovatie /
herstellingswerken pand, in de periode van 30-04-2018 tot 07-05-2018, 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 Arme-Clarenstraat 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.
Artikel 6
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden;
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.
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Bestuurlijk Beheer. Aktename brief van 10.4.2018 van T. Van den Brande
waarbij zij ontslag aanbiedt als gemeenteraadslid en opstart procedure tot
aanstelling opvolger. Verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de brief van 10 april 2018, ingediend door mevrouw Tine Van
den Brande, waarbij zij haar ontslag indient als gemeenteraadslid vanaf de eerstvolgende
gemeenteraadszitting.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de afdeling bestuursondersteuning om de procedure op te
starten voor onderzoek geloofsbrieven van de kandidaat-opvolger, na aanvaarding van het
ambt, voor de gemeenteraadszitting van 24 april 2018.
Artikel 3
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename brief van 10 april 2018 van mevrouw Tine Van den Brande, waarbij zij haar
ontslag indient als gemeenteraadslid.
 Onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en beëdiging van een gemeenteraadslid, in
opvolging van mevrouw Van den Brande.

Belastingen en Inningen. Aanpassing belastingreglement op het verwijderen
van sluikstorten en het uitvoeren van werken voor derden. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanpassing van het belastingreglement op het verwijderen van sluikstorten, opruimen van
zwerfvuil, uitvoeren van werken voor derden, met ingang van 1 mei 2018 en voor een
termijn eindigend op 31 december 2019.
Het vorige gemeenteraadsbesluit ten deze wordt opgeheven.

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

P&P - Stadsontwikkeling. Keerdok/Eandis. Samenwerkingsovereenkomst
stad Mechelen-McDonald's. Doorverwijzing naar gemeenteraad.
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Besluit:
Artikel 1
Het college gaat principieel akkoord (inclusief ruil gronden) met de
samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en McDonald’s met betrekking tot het project
Keerdok/Eandis.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en McDonald’s met betrekking
tot het project Keerdok/Eandis.

P&P - Stadsontwikkeling. Keerdok/Eandis. Samenwerkingsovereenkomst
stad Mechelen-eigenaars Keerdokkaai. Doorverwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat principieel akkoord met de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de
eigenaars Retail Estates nv, Krabbendijke nv, Immo Iris nv, Immo Briljant nv, Wickes Land
Development nv, de nv Finsbury Properties, JBC nv en Maatschap Bouwmarkt Gent met
betrekking tot het project Keerdok/Eandis.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de eigenaars Retail Estates
nv, Krabbendijke nv, Immo Iris nv, Immo Briljant nv, Wickes Land Development nv, de nv
Finsbury Properties, JBC nv en Maatschap Bouwmarkt Gent met betrekking tot het project
Keerdok/Eandis.

IGEMO. RUP Komet (voordien RUP Zorro): Definitieve vaststelling.
Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt opnieuw kennis van ‘De behandeling adviezen en bezwaren en gemotiveerd
advies op het ontwerp-RUP Zorro’ van de GECORO van 11 december 2017.
Artikel 2
Het college gaat akkoord om het advies van de GECORO te volgen, uitgezonderd voormelde
punten.
Artikel 3
Het college gaat principieel akkoord met het aangepaste gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan (RUP) ‘Komet’.
Artikel 4
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Komet’,
bestaande uit:
- de toelichtingsnota met inbegrip van plan-MER en de beslissing van het departement
Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) – dienst MER d.d. 13/06/2017
- de stedenbouwkundige voorschriften
- het plan 01 “bestaande toestand”
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-

het plan 02 “juridische toestand”
het plan 03 “grafisch plan”.

P&P - Mobiliteit. Clean Power for Taxi's. Aktename petitie en goedkeuren
acties.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de petitie van de taximaatschappijen die protesteren tegen de
voorbehouden parkeerplaats voor e-taxi’s aan het station.
Artikel 2
Het college herziet zijn besluit van 24 november 2017 en beslist om met de taxisector te
bespreken om de 2de parkeerplaats in de rij voor te behouden voor een elektrische taxi en als
gentlemen’s agreement overeen te komen dat deze plaats enkel ingenomen kan worden door
een e-taxi als er geen andere e-taxi’ eerder in de rij staat.
Artikel 3
Het college vaardigt schepen Marina De Bie af voor een overleg met de taxisector op dinsdag
24 april 2018 om 15.30u in Zaal HVDM 2.34 - Wollebrandt.
Artikel 4
Het college neemt kennis van de volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
Opdracht

datum

opmerking

Controle op foutparkeren
op de voorbehouden plaats
voor e-taxi

Na overleg met Taxi-uitbaters

Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Mobiliteit

Datum

Opdracht

opmerking

Overleg plannen met de
Mechelse taxisector

Openbaar Domein. Heraanleg openbaar domein Otterbeek: goedkeuring
samenwerkingsovereenkomst tussen de stad, de Vlaamse Maatschappij voor
Sociaal Wonen (VMSW) en Woonpunt Mechelen voor de heraanleg van het
openbaar domein in de wijk Otterbeek. Doorverwijzing naar de
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal
Wonen, de stad en Woonpunt Mechelen inzake het uit te voeren project "Otterbeek".
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Onderwijsondersteuning. Educatieve uitstap Scheppersinstituut Antwerpen.
Goedkeuring ontvangst school op donderdag 19 april 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan de ontvangst van de leerlingen en hun begeleiders van het
Scheppersinstituut Antwerpen & Deurne op op donderdag 19 april 2018 om 12u in de
Kolommenzaal in het kader van het project “Pittig gekruid”. Aan de groep wordt een drankje
en geschenkpakket overhandigd.
Artikel 2
Het college duidt de schepen van Onderwijs Marc Hendrickx aan voor de ontvangst van de
leerlingen en hun begeleiders van het Scheppersinstituut Antwerpen & Deurne op donderdag
19 april 2018 om 12u in de Kolommenzaal.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Interne
dienstverlening
en protocol

19/04/18

Ontvangst van de groep
organiseren in de
Kolommenzaal om 12 u

Marketing &
Communicatie

19/04/18

20 balpennen voorzien

Toerisme

19/04/18

Interne
dienstverlening
en protocol

19/04/18

Use-it stadsplannetjes en de
scholenbrochure ‘Klasse
voorzien (20 tal)
boek over Mechelen en
Carolusbier voor de
leerkrachten

opmerking
geschenkpakket
overhandigen

Aantal wordt nog
meegedeeld

Bestuurlijk Beheer. Aktename brief van 10.4.2018 van Bert Delanoeije
waarbij hij ontslag aanbiedt als gemeenteraadslid en opstart procedure tot
aanstelling opvolger. Verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de brief van 10 april 2018, toegekomen bij de stad op 13 april
2018, ingediend door de heer Bert Delanoeije, waarbij hij zijn ontslag indient als
gemeenteraadslid vanaf de eerstvolgende gemeenteraadszitting.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de afdeling bestuursondersteuning om de procedure op te
starten voor onderzoek geloofsbrieven van de kandidaat-opvolger, na aanvaarding van het
ambt, voor de gemeenteraadszitting van 24 april 2018.
Artikel 3
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename brief van 10 april 2018 van de heer Bert Delanoeije, waarbij hij zijn ontslag
indient als gemeenteraadslid.
Onderzoek geloofsbrieven, aanstelling en beëdiging van een gemeenteraadslid, in
opvolging van de heer Bert Delanoeije.
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