STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 13 oktober 2017

Toezicht Financiën. Kunststeden Vlaanderen vzw. Verwijzen jaarrekening
2016 voor aktename naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2016 van vzw Kunststeden Vlaanderen.

Belastingen en Inningen. Belasting verspreiden reclamedrukwerk 2017.
Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier (4247/2: 2017).
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op het
verspreiden van reclamedrukwerk 4247/2– 2017 - voor een totaal bedrag van € 171.687,89.

Belastingen en Inningen. Belasting op publiek toegankelijke ruimte van
commerciële zaken via Promotaks. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring
bijkomend kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het bijkomend belastingkohier
4587.2 op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen, gelegen in
het centrum van Mechelen – aanslagjaar 2017 - voor een totaal bedrag van 9.400 €.

Belastingen en Inningen. Kohier van ambtswege belasting op
bedrijfsruimten 2015 en van ambtswege voor verschil 2015.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt er kennis van dat vermelde kohieren handelen over belasting op
bedrijfsruimten aanslagjaar 2015, maar dat ze uitvoerbaar verklaard worden in 2017, gelinkt
aan het budget 2017, ingevolge de regelgeving van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De
datum van uitvoerbaarverklaring is bepalend om uit te maken aan welk budget de opbrengsten
gekoppeld worden.
Artikel 2
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier 4485.4 - belasting
op bedrijfsruimten van ambtswege - aanslagjaar 2015 voor een totaal bedrag van € 15.713,98
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Dit kohier omvat aanslagen voor een bedrag van € 10.475,98 met 50 % of € 5.238,00
verhoging wegens niet of laattijdige aangifte van de Bedrijfsruimten.
Artikel 3
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier 4485.5 - belasting
op bedrijfsruimten van ambtswege voor het verschil – aanslagjaar 2015 voor een totaal bedrag
van € 68.023,63 .
Dit kohier omvat aanslagen voor een bedrag van € 45.525,24 waaronder aanslagen met 50 %
of € 22.498,39 verhoging wegens foutieve of gecorrigeerde aangifte van de Bedrijfsruimten.

Belastingen en Inningen. Belasting dossierkosten 2017. Vaststelling en
uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier voor
dossierkosten bij bouw- en verkavelingsaanvragen – aanslagjaar 2017 voor een totaal bedrag
van € 10.900,00.

Belastingen en Inningen. Belasting op tweede verblijven 2016. Vaststelling
en uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op tweede
verblijven – aanslagjaar 2016 - voor een totaal bedrag van 27.583,35 euro.

Belastingen en Inningen. Belasting op bedrijfsruimten 2017 bijkomend
kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier 4487.7 belasting op
bedrijfsruimten – aanslagjaar 2017 voor een totaal bedrag van € 27.359,89.
Dit kohier omvat aanslagen voor een bijkomend kohier voor aanslagjaar 2017.

Belastingen en Inningen. Belasting alarmmeldingen 2017. Vaststelling en
uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
alarmmeldingen – aanslagjaar 2017 voor een totaal bedrag van € 750,00.

Belastingen en Inningen. Belasting takelen voertuigen 2017. Vaststelling en
uitvoerbaarverklaring kohier.
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Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op het
takelen van voertuigen – aanslagjaar 2017 voor een totaal bedrag van € 86.250,00.

Belastingen en Inningen. Belasting vervoer met politievoertuig 2017.
Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op het
vervoer van personen met een politievoertuig – aanslagjaar 2017 voor een totaal bedrag van
€ 15.700,00.

Toezicht Financiën. Kinderdagverblijf 't Pandabos. Verwijzen jaarrekening
met betrekking tot het boekjaar 17 maart 2015 tot en met 31 december
2016 voor aktename naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening m.b.t. het boekjaar dat loopt van 17/3/2015 t.e.m. 31/12/2016
van het kinderdagverblijf ’t Pandabos.

Toezicht Financiën. Kerkfabriek Emmaüs. Aktename notulen kerkraad 15
september 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkraad van de kerkfabriek Emmaüs van 15
september 2017.

Economie. Handelsadviesraad 2017. Kennisname verslag HAR 23 augustus
2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de Handelsadviesraad van 23 augustus 2017.

Economie. Handelsadviesraad - Kennisname verslag 20 september 2017.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de Handelsadviesraad van 20 september 2017.

Administratie Stedelijke Infrastructuur. 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:
 Hombeeksesteenweg:
Graafwerken (beperkte montage): 1. Kabel – 2. Plaatsen/vervangen van ondergrondse
kabel resp. vervangen van kabel in buis – 2. Niet-monoliete bestrating T-ICS 17474
 Boerenkrijgstraat:
Graafwerken (beperkte montage): 1. Kabel – 1. (Punt)-herstelling (kabelvervanging<2m) –
1. Volle grond T-ICS 17480
 Kleine Bareelstraat:
Graafwerken (beperkte montage): 1. Kabel – 1. (Punt)-herstelling (kabelvervanging<2m) –
2. Niet-monoliete bestrating T-ICS 17483
 Leuvensesteenweg:
Graafwerken (beperkte montage): 1. Kabel – 1. (Punt)-herstelling (kabelvervanging<2m) –
2. Niet-monoliete bestrating T-ICS 17482
 Arsenaalstraat:
Graafwerken (beperkte montage): 1. Kabel – 2. Plaatsen/vervangen van ondergrondse
kabel resp. vervangen van kabel in buis – 2. Niet-monoliete bestrating T-ICS 17484
Artikel 2
Het college geeft toelating aan Telenet NV Netaanleg, t.a.v. Kurt Moens, Liersesteenweg 4 te
2800 Mechelen, voor de uitvoering van volgende werken:
 Aspergeveld:
Kleine nutswerken – coax aansluiting TV distributie – T 17472
 Brugstraat:
Kleine nutswerken – coax aansluiting TV distributie – T 17473
 Jubellaan:
Kleine nutswerken – coax aansluiting TV distributie – T 17451
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Proximus Local Planning en Engineering, Lange Nieuwstraat 106
te 2000 Antwerpen, voor de uitvoering van volgende werken:
 De Regenboog, Mollestraat, Motstraat:
Telecomwerken – P 17479
Artikel 4
Het college geeft toelating aan Telenet NV Netaanleg, Antoon Catriestraat 18 te 9031 Drongen,
voor de uitvoering van volgende werken:
 Kapelleblokstraat:
Plaatsen van ondergrondse kabel – T 17481
Artikel 5
Het college geeft toelating aan Eandis, Elektriciteitsstraat 70 te 2800 Mechelen voor de
uitvoering van volgende werken:
 Augustijnenstraat:
Gasbuis PE DN160 SDR17,6 L14M – 42m
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Middenspanningskabel BAXECWB 8,7/15 KV 3X(1X150) – 490m
Laagspanningskabel EAXEVB 0,6/1 KV 4G150 MAS/SECT – E 17476
Keizerstraat:
Vervangen bestaande grondspots aan protestantse kerk – E 17475

Artikel 6
Het college geeft toelating Pidpa, Vierselsebaan 5 te 2280 Grobbendonk, voor de uitvoering
van volgende werken:
 Boetestraat:
Uitbreiding op het drinkwaternet - P 17477
 Battelsesteenweg:
Uitbreiding op het drinkwaternet – P 17478.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Leuvensesteenweg.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Leuvensesteenweg en die
kabel- en sleufwerken tot doel hebben.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
Werkuren:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig
 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.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit:

Beurtelingse doorgang door middel van tijdelijke verkeerslichten.

Voor de voetgangers en fietsers wordt een doorgang voorzien via een corridor, waarbij een
kwalitatieve doorgang moet gemaakt worden zodat fietsers niet moeten afstappen.
Artikel 4
Het college neemt er kennis van dat de signalisatieplannen door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct zijn verklaard en keurt deze goed.
Artikel 5
Het college besluit de werf, in de periode van 30/10/2017 tot 03/11/2017 toe te staan op
voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 de bewoners van de Leuvensesteenweg (ter hoogte van de werfzone) en Planckendael ten
laatste 10 en ten vroegste 15 kalenderdagen voor aanvang van de werken schriftelijk
inlicht i.v.m. de werken. Het ontwerp bewonersbrief dient voorgelegd aan de
communicatiecel wegenwerken.
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voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt aan dienst infrastructuur.

Artikel 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.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Aanvullende reglementen met
betrekking tot verkeersreglementering in Stoofstraatje en Van
Beethovenstraat. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van aanvullende reglementen met betrekking tot de verkeersreglementering
in:
- Stoofstraatje
- Van Beethovenstraat

Politie - interventie verkeer - adviezen. Aanvullend reglement met
betrekking tot verkeersreglementering in snelheidszone 30 in woonwijk
Kadodderstraat / Duivenstraat / Kauwendaal. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van het aanvullend reglement met betrekking tot de verkeersreglementering in
de snelheidszone 30 woonwijk Kaddoderstraat / Duivenstraat / Kauwendaal.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Aanvullend reglement met
betrekking tot verkeersreglementering in snelheidszone 30 in woonwijk
Muizen-Dorp / Sint-Lambertuslaan. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van een aanvullend reglement met betrekking tot de verkeersreglementering in
de snelheidszone 30 woonwijk Muizen-Dorp / Sint-Lambertuslaan.
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Politie LIK bestuurlijke info voetbal. Politieverordening op het wegverkeer
en politieverordening tot instelling van een voetbal-, restrictie- en
bezoekersperimeter bij de voetbalwedstrijden YRKV Mechelen -KRC Genk dd.
29 november 2017 om 20.00 uur en 2 december 2017 om 20:30 uur.
Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Artikel 1: omschrijving
Het college stelt de politieverordening op het wegverkeer vast naar aanleiding van de wedstrijd
YR KV Mechelen – KRC Genk op datum van 29 november 2017 om 20:00 uur alsook op datum
van 2 december 2017 om 20:30 uur, een wedstrijd met verhoogd risico. Ingevolge deze
wedstrijd, die plaats vindt te Mechelen, Kleine Nieuwedijkstraat 53, zijn hierna vermelde
bepalingen van toepassing:
Artikel 2: Verkeersmaatregelen
Artikel 2.1:
De Kleine Nieuwedijkstraat tussen Caputsteenstraat en Berendansstraat wordt twee uur
voorafgaand aan de voetbalwedstrijd tot twee uur na het einde van de voetbalwedstrijd, met
uitzondering van fietsers, voor alle bestuurders verboden in beide richtingen.
Dit wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C3 en M2.
Artikel 2.2:
In de Kleine Nieuwedijkstraat tussen de spoorwegtunnel en fiets-o-strade wordt twee uur
voorafgaand aan de voetbalwedstrijd tot twee uur na het einde van de voetbalwedstrijd
tweerichtingsverkeer ingesteld.
Dit wordt ter kennis gebracht door het afdekken van de verkeersborden F19 en C1 en het
plaatsen van verplaatsbare verkeersborden A39.
Artikel 2.3:
In de Kleine Nieuwedijkstraat tussen de spoorwegtunnel en fiets-o-strade, ter hoogte van de
wegversmalling, wordt twee uur voorafgaand aan de voetbalwedstrijd tot twee uur na het
einde van de voetbalwedstrijd de voorrangsregeling ingesteld waarbij de bestuurders komende
uit de richting Grote Nieuwedijkstraat voorrang moeten verlenen aan de bestuurders die uit de
tegenovergestelde richting komen.
Dit wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden B19 en B21.
Artikel 2.4:
De Berendansstraat en Kalkovenstraat worden twee uur voorafgaand aan de voetbalwedstrijd
tot twee uur na het einde van de voetbalwedstrijd, met uitzondering van bewoners, voor alle
bestuurders verboden in beide richtingen.
Dit wordt ter kennis gebracht door de verkeersbord C3 met onderbord “uitgezonderd
bewoners”.
Artikel 2.5:
De rijbaanversmalling gelegen in de Grote Nieuwedijkstraat tussen huisnummer 317 en het
kruispunt met de Boerenkrijgstraat wordt verwijderd vanaf twee uur voorafgaand aan de
wedstrijd en wordt teruggeplaatst na aanvang van de wedstrijd door het afdekken van de
verkeersborden B19, B21 en A7a alsook het verwijderen van de groen-witkleurige paaltjes.
Artikel 2.6:
Volgende straten worden twee uur voorafgaand aan de voetbalwedstrijd tot twee uur na het
einde van de voetbalwedstrijd, voor alle bestuurders, met uitzondering van plaatselijk verkeer,
verboden in beide richtingen:
- De Kerkhoflei tussen het kruispunt met de Liersesteenweg en het kruispunt met de
Vrouwvlietstraat

Publicatie website College van burgemeester en schepenen
13 oktober 2017

7

-

De Ziekebeemdenstraat tussen het kruispunt met de Kadodderstraat en het kruispunt
met de Kalkovenstraat.
Dit wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden C3 met onderbord “uitgezonderd
plaatselijk verkeer”.
Artikel 2.7:
Volgende straten worden twee uur voorafgaand aan de voetbalwedstrijd tot twee uur na het
einde van de voetbalwedstrijd, voor alle bestuurders verboden in beide richtingen:
- De Ziekebeemdenstraat tussen Kleine Nieuwedijkstraat en Kalkovenstraat
- De Kerkhoflei tussen Vrouwvlietstraat en Ziekebeemdenstraat
Dit wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C3.
Artikel 2.8:
Parkeer- en stilstaanverbod zal vanaf drie uur voor aanvang van de wedstrijd tot de daarop
volgende dag om 12.00 uur, ingesteld en aangeduid door het verkeersbord E3 in volgende
straten:
 Kerkhoflei;
 Ziekebeemdenstraat;
 Kleine Nieuwedijkstraat tussen Berendansstraat en Caputsteenstraat.
Artikel 2.9:
Parkeer- en stilstaanverbod zal vanaf drie uur voor aanvang van de wedstrijd tot middernacht,
ingesteld en aangeduid door het verkeersbord E3 in volgende straten:
 Kadodderstraat (onpare zijde);
 Kalkovenstraat (de volledige straat uitgezonderd de voorziene parkeervakken);
 Berendansstraat (aan de onpare zijde).
Artikel 2.10:
Parkeer- en stilstaanverbod zal telkens tussen 10.00 uur en de daarop volgende dag om 12.00
uur, ingesteld en aangeduid door het verkeersbord E3 in Kleine Nieuwedijkstraat tussen
huisnummer 46 en 60.
Artikel 2.11:
Parkeer- en stilstaanverbod zal telkens vanaf drie uur voor aanvang van de wedstrijd tot
middernacht, ingesteld en aangeduid door het verkeersbord E3 aan Grote Nieuwedijkstraat ter
hoogte van het huisnummer 317 tot en met huisnummer 309.
Artikel 2.12:
Parkeer- en stilstaanverbod zal telkens vanaf drie uur voor aanvang van de wedstrijd tot
middernacht, ingesteld en aangeduid door het verkeersbord E3 aan Grote Nieuwedijkstraat ter
hoogte van het kruispunt met de Kleine Nieuwedijkstraat in de rijrichting van Nekkerspoel en
dit vanaf het kruispunt met de Kleine Nieuwedijkstraat tot aan huisnummer 301.
Artikel 3:
De toegang tot het gedeelte begrepen tussen de kruispunten Ziekebeemdenstraat – Kleine
Nieuwedijkstraat, Ziekebeemdenstraat – Kalkovenstraat en Kerkhoflei – Vrouwvlietstraat wordt
op resp. 29 november 2017 en 2 december 2017 van twee uur voorafgaand aan de wedstrijd
tot twee uur na het einde van de wedstrijd enkel verleend aan de personen en voertuigen die
er toegelaten worden door de ordedienst.
Artikel 4:
Deze verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 5:
Inbreuken op de artikelen van deze politieverordening worden bestraft met sancties voorzien
in de verkeerswet.
Artikel 6:
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Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de opdracht van de Burgemeester aan de Lokale Politie om de
registraties, die gebeuren door de ANPR-camera’s in de Caputsteenstraat en in de Kleine
Nieuwedijkstraat ter gelegenheid van de voormelde thuiswedstrijden, vanaf 2 uren voor tot 2
uren na de wedstrijden, niet te weerhouden met het oog op verbalisering.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan het team verkeerssignalisatie om de nodige signalisatie uit te
zetten ter gelegenheid van deze voetbalwedstrijd op 29 november 2017 en op 2 december
2017.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de uitvoeringsdiensten om op 29 november 2017 en op 2
december 2017 de nodige herassen en nadars te plaatsen op de kruispunten
Ziekebeemdenstraat – Kerkhoflei en Ziekebeemdenstraat – Kalkovenstraat en
Ziekebeemdenstraat – Kleine Nieuwedijkstraat en Kerkhoflei – Vrouwvlietstraat en deze na de
wedstrijd terug op te halen, alsook het weghalen van bepaalde verkeersborden tijdens de
wedstrijd en het verwijderen van de rijbaanversmalling in de Grote Nieuwedijkstraat ter hoogte
van het kruispunt met de Boerenkrijgstraat anderhalf uur voorafgaand aan de wedstrijden, en
dit in samenspraak met de lokale politie.
Artikel 5
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van de politieverordening tot instelling van een restrictieperimeter bij de
voetbalwedstrijd YRKV Mechelen – KRC Genk dd. 29 november 2017 om 20:00 uur (een
wedstrijd gespeeld in het kader van de Croky Cup) alsook de voetbalwedstrijd YRKV
Mechelen – KRC Genk dd. 2 december 2017 om 20.30 uur (een wedstrijd gespeeld in het
kader van de Jupiler Pro League).

Staf Financiën. Goedkeuring splitsing van Finilek, met inbegrip van een
statutenwijziging. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring splitsing van Finilek, door afsplitsing enerzijds naar Iverlek en anderzijds naar
Zefier cvba, met inbegrip van een statutenwijziging, zoals geagendeerd op de
buitengewone algemene vergadering van 15 december 2017.

Staf Financiën. Goedkeuring overname door Iverlek van een deel van Finilek,
met inbegrip van een doel- en statutenwijziging. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring overname door Iverlek van een deel van Finilek, met inbegrip van een doelen statutenwijziging, als gevolg van het splitsingsvoorstel van Finilek.
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Artikel 2
Het college stelt voor aan de gemeenteraad volgende beslissing te nemen:
 Goedkeuring van:
- a. het voorstel tot splitsing door overneming door de opdrachthoudende vereniging
Iverlek van een deel van de dienstverlenende vereniging Finilek, waarbij op 1 januari
2018 alle betrokken activa en passiva en alle rechten en plichten, boekhoudkundig
overgedragen worden aan Iverlek, mits toekenning aan de deelnemende gemeenten
van Iverlek van aandelen Apt voor de deelnemingen in Publi-T, aandelen Apg voor de
deelnemingen in Publigas en aandelen Ate voor de deelneming in de ‘Gouden aandelen’
van Telenet Group Holding nv, zonder aanduiding van nominale waarde, volledig
volgestort,
- b. de inbreng door de gemeente/stad van de activiteit beheer van Strategische
participaties bij de opdrachthoudende vereniging Iverlek;
- c. de voorgestelde doel- en statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging
Iverlek,
onder de opschortende voorwaarden van de verwezenlijking van de voorgenomen splitsing
van Finilek.

Staf Financiën. Indigo Park Belgium. Doorsturing naar de gemeenteraad tot
goedkeuring aan de overeenkomst met Indigo Park tot beheer van de
whitelist in het kader van de autoluwe binnenstad Mechelen, als addendum
van de concessieovereenkomst.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Beslissing tot opheffing van de gemeenteraadsbeslissing van 25 juni 2013 tot goedkeuring
van de overeenkomst met Indigo Park betreffende het beheer van de whitelist, “Autoluwe
binnenstad”, als addendum bij de concessieovereenkomst.
 Goedkeuring overeenkomst met Indigo Park tot beheer van de whitelist in het kader van de
autoluwe binnenstad Mechelen, als addendum bij de concessieovereenkomst.

Toezicht Financiën. Vzw De Nekkerhal. Overname leningen vzw De
Nekkerhal door de stad - verwijzen naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgende punt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring overname leningen van de vzw De Nekkerhal in vereffening.

Toezicht Financiën. Filmhuis Mechelen vzw. Verwijzen jaarrekening 2016
voor aktename naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename jaarrekening 2016 van Filmhuis Mechelen vzw.
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Toezicht Financiën. mmMechelen Feest. Betaalbaastelling saldo
exploitatietoelage 2016.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist het saldo van de toelage 2017 voor mmMechelen Feest uit te betalen.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Nr. raming
Budgetsleutel
Begunstigde
Bedrag
2017150531
2017/6490140/70/0719/01 mmMechelen Feest
38.315

Strategie en Ontwikkeling. Mechelen Kinderstad omgevingsanalyse +
Memorandum Kinderrechtencommissariaat.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de ‘omgevingsanalyse Mechelen Kinderstad’ dat met actuele cijfers
en nieuwe thema’s zal worden aangevuld en opgevolgd en als basis wordt gebruikt voor
beleidsbeslissingen en acties binnen het programma Mechelen Kinderstad.
Artikel 2
Het college neemt akte van het memorandum ‘Kinderen als medeburgers: zet lokaal in op
kinderrechten’ van het kinderrechtencommissariaat, ter inspiratie voor de werking van
organisatiedoelstelling kindvriendelijkheid.
Artikel 3
Het college neemt akte van de feedback intervisiedag kvsg (kindvriendelijke steden en
gemeenten).
Artikel 4
Het college neemt akte dat er vanuit Strategie & Ontwikkeling verder zal onderzocht worden
naar diverse methodieken waaronder bv. de ‘jeugdmonitor’ en hoe deze in de toekomst te
kunnen inzetten bij bevragingen naar kinderen toe.

Vastgoedbeleid. Kosteloze overdracht aan de stad van de wegenis,
wegenisuitrusting en groenaanleg van de Jan Schoonjansstraat te Mechelen
- verwijzen naar gemeenteraad voor goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de kosteloze overdracht door de bvba Manewater en de nv GL-Invest aan
de stad van de wegenis, wegenisuitrusting en groenaanleg van de Jan Schoonjansstraat te
Mechelen.
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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.

Vastgoedbeleid. Kalverenstraat 31. Goedkeuring verkoopsovereenkomst
tegen mevrouw Marielle Van Gool. Doorverwijzen naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad :
 Goedkeuring overeenkomst met mevrouw Marielle Van Gool voor de aankoop door de Stad
van een woning gelegen Kalverenstraat 31, gekadastreerd 2de afdeling, sectie C, nummer
178EP.
Artikel 2
Deze aankoop geschiedt voor openbaar nut in het kader van de aanleg van het achterliggend
binnengebied in de Kalverenstraat. Dit binnengebied zal ingericht worden als groene ruimte en
buurtparking hetgeen ten goede komt voor de Mechelse bevolking. Derhalve is deze aankoop
vrijgesteld van registratierechten.
Artikel 3
Het college verzoekt de gemeenteraad volmacht te verlenen aan de heren burgemeester en
stadssecretaris om de authentieke “akte van overdracht van onroerend goed” te ondertekenen
namens de stad Mechelen.

Vastgoedbeleid. School Sint-Pieter. Samenwerkingsovereenkomst tussen
stad en VZW De Ranken/Sint-Pieter, inzake delen van schoolinfrastructuur,
gelegen Grote Nieuwedijkstraat. Voor goedkeuring naar gemeenteraad
verwijzen.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en vzw De Ranken/GVBS SintPieter, in het kader van het principe “brede school” tot het delen van de infrastructuur,
gelegen Grote Nieuwedijkstraat – gekend als “School Sint-Pieter”.

Personeelsmanagement. Overdracht van stadspersoneel aan OCMW
Mechelen - Dienst Kinderopvang. Principiële beslissing. Doorverwijzing naar
de Gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist principieel om de dienst Kinderdagverblijven over te dragen van de stad aan
het OCMW Mechelen op 31 december 2017 met het oog op de verdere onmiddellijke
overdracht door het OCMW aan het Zorgbedrijf Rivierenland, voor zowel de contractuele als
statutaire personeelsleden.
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Artikel 2
Deze overdracht gebeurt met behoud van rechten zoals voorzien in de Rechtspositieregeling
voor bestaand personeel Zorgbedrijf zoals goed gekeurd in de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn op 19 juni 2017 en het Arbeidsreglement na verzoening zoals goedgekeurd in de Raad
voor Maatschappelijk Welzijn van 16 oktober 2017.
Artikel 3
Het college keurt principieel goed dat de personeelsformatie van de stad zal verminderd
worden met de voorziene VTE’s van de dienst Kinderdagverblijven.
Artikel 4
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Overdracht van de dienst Kinderdagverblijven van de stad aan het OCMW Mechelen op 31
december 2017 met het oog op de verdere onmiddellijke overdracht door het OCMW aan
het Zorgbedrijf Rivierenland, voor zowel de contractuele als statutaire personeelsleden.
Deze overdracht gebeurt met behoud van rechten zoals voorzien in de
Rechtspositieregeling voor bestaand personeel Zorgbedrijf zoals goed gekeurd in de Raad
voor Maatschappelijk Welzijn op 19 juni 2017 en het Arbeidsreglement na verzoening zoals
goedgekeurd in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 16 oktober 2017.
 Goedkeuring vermindering personeelsformatie van de stad met de voorziene VTE’s van de
dienst Kinderdagverblijven.
Na goedkeuring door de gemeenteraad, zal een afschrift van deze beslissing verzonden worden
aan de gouverneur van de provincie Antwerpen en aan het OCMW.

Cultuurontwikkeling. Project boekbaby's. Goedkeuren programma
boekbabyfeest 12 november 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de organisatie van het Boekbabyfeest op zondag 12 november
2017.
Artikel 2
Het college geeft toelating aan de verhalenhuifkar om op zondag 12 november 2017, tussen
9u30 en 16u30 ,door de permanente stop aan de IJzerenleen te rijden.
Artikel 3
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het Grote Boekbabyfeest dat doorgaat op 12 november 2017, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het Grote Boekbabyfeest dat doorgaat op 12 november 2017, in
Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 12 november 2017, behoudens
andersluidende.
Artikel 2: Moenstraat
-Het parkeren is verboden tussen huisnummer 8 en huisnummer 14, op 12 november 2017
tussen 07u00 en 19u00 aan de zijde van de rijbaan met pare huisnummers. 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 parkeren is verboden op de haakse parkeerplaatsen tussen de Moensstraat en de
Ziekenliedenstraat, aan de achterzijde van de bibliotheek, op 12 november 2017 tussen 07u00
en 19u00. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld
met de pijlen van het type Xa, die het begin van de reglementering aanduiden, van het type
Xd, die de herhaling van de reglementering aanduiden.
Artikel 3:
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Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Verkeerssignalisatie

12/11/2017

Plaatsen borden ‘verboden parkeren’
Moensstraat 8 tot en met 14, en de
dwarsparkeerplaatsen op de kruising
tussen de Moensstraat en de
Ziekenliedenstraat (achterkant van de
bibliotheek) parkeervrij houden van 7u tot
19u.

Uitvoeringsdiensten

12/11/2017

Weghalen 3 paaltjes (doorrit voor huifkar)
aan beide zijden van het plateau Grote
Markt.

vóór 9u30u

opmerking

Toerisme en UiT. Internationaal Broederschap "Het Gulden Vlies".
Goedkeuring ondersteuning Groot Kapittel zaterdag 8 september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de organisatie goed van het Groot Kapittel van de Internationale
Broederschap “Het Gulden Vlies” op zaterdag 8 september 2018, van 17.00 tot 18.30 uur, in
de raadzaal van het stadhuis, zonder kosten aan te rekenen.
Artikel 2
Het college keurt de optocht goed van ridders en leden (max. 120 personen) naar het stadhuis
op zaterdag 8 september 2018, van 16.00 tot 17.00 uur.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Toerisme

opdracht

opmerking

Aan organisator meedelen dat
hij zelf voor verhoog en
plaatsing daarvan moet instaan

Thierry Altrui

Toerisme

in de loop
van 2018

cultureel-toeristisch programma
uitwerken

Thierry Altrui

Interne
dienstverlening
en protocol

8
september
2018

gratis ter beschikking stellen
raadzaal

Thierry Altrui

Interne
dienstverlening
en protocol

tegen
september
2018

afspraken maken met
organisator

Thierry Altrui

Publicatie website College van burgemeester en schepenen
13 oktober 2017

14

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Slotconcert 'Amazing Haydn' 22
oktober 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de organisatie van een slotconcert van het Haydn Genootschap op
22 oktober 2017 in de Sint Pieter & Pauluskerk aan de Veemarkt.
Artikel 2
Het college beslist de Keldermanszaal van het stadhuis gratis ter beschikking te stellen, op 22
oktober 2017, voor de organisatie van een receptie na het concert, mits de nodige afspraken
gemaakt worden met de dienst Interne Dienstverlening en Protocol en de huisbewaarder van
het stadhuis.
Artikel 3
Het college beslist om de gevraagde materialen gratis ter beschikking te stellen, aangezien
deze organisatie doorgaat onder auspiciën van stad Mechelen.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Uitvoeringsdiensten

22/10/2017

opdracht
Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen:

opmerking
Gratis

8 vario’s (voor de uitbreiding
van het podium), 25 grijze
ronde stoelen van Festival
van Vlaanderen

Openbaar Domein. Aanpassing aansluiting fietspad Blarenberglaan.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit de extra werken voor het fietspad Blarenberglaan te bestellen bij Aswebo.
Artikel 2
Het college besluit de wegmarkeringen te bestellen binnen het raamcontract van de
uitvoeringsdiensten bij Signco.

Overheidsopdrachten. Aankoop 14 sorteerafvaleilanden Zeeridder en Huis
van de Mechelaar. Bestek 2017-OO-195. Goedkeuring gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Aankoop 14 sorteerafvaleilanden in functie van Nieuwe
Werken - Zeeridder en Huis van de Mechelaar” akte van het verslag van nazicht van de
offertes, opgesteld door de Uitvoeringsdiensten in samenwerking met de dienst
Overheidsopdrachten.
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Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
Het college gunt de opdracht “Aankoop 14 sorteerafvaleilanden in functie van Nieuwe Werken Zeeridder en Huis van de Mechelaar” aan de economisch meest voordelige (rekening houdend
met de gunningscriteria) bieder, zijnde New Mispelters NV, Sint-Katelijnestraat 16 te 2800
Mechelen.

Preventie en Veiligheid. Positieve identiteit en maatschappijvorming.
Verwijzing naar de gemeenteraad van het voorstel tot
samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Royal Gym met betrekking
tot de resocialisatie van delinquente jongeren via sport.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Mechelen en Royal Gym vzw
met betrekking tot de resocialisatie van delinquente jongeren via sport voor de periode van
01/11/2017 tot en met 31/12/2018.

ICT. Aankoop 17 bijkomende acces points voor draadloos netwerk.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit de aankoop van 17 extra access points voor draadloos netwerk toe te
wijzen aan Cipal, Cipalstraat 1 te 2440 Geel.
Artikel 2
Het college besluit een jaarlijks onderhoudscontract af te sluiten bij Cipal voor deze 17 access
points.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken E19 R6.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren op E19 (in de nacht van 17/10 op
18/10) en R6 (week van 23/10) en die het plaatsen van portieken en het vervangen van de
hoogspanning 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 22.00 u - stopzetting uiterlijk om 05.00 u
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit:
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Werken op de E19 (in de nacht van 17/10 op 18/10): er wordt een omleiding voorzien op
het grondgebied Mechelen via Antwerpsesteenweg naar Rumst.
De verkeersafwikkeling op de E19 dient toegevoegd te worden (cfr. advies Brandweer).
Werken op de R6: altijd doorgang op 1 rijstrook.

Artikel 4
Het college neemt er kennis van dat de signalisatieplannen door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct zijn verklaard en keurt deze goed.
Artikel 5
Het college besluit de werf, in de periode van 23/10/2017 tot 27/10/2017, telkens werken van
22.00u tot 05.00 u, 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 vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden;
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Verspreiding via de geëigende kanalen.

Interne Dienstverlening en Protocol. Ontvangst stichting BLASt (Breda
Landschap Architectuur Stedenbouw) op 21 oktober 2017 i.v.m. plannen
Nieuwe Mark Breda.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de vraag van Stichting BLASt (Breda Landschap Architectuur
Stedenbouw) om ter gelegenheid van een excursie naar Mechelen ontvangen te worden op het
stadhuis op zaterdag 21 oktober 2017 tussen 10.45 en 12 uur.
Artikel 2
Het college besluit de deelnemers aan de excursie te ontvangen in zaal Wollebrandt om 10.45
uur alwaar een koffie wordt aangeboden.
Artikel 3
Het college duidt schepen Christiaan Backx aan om de groep te verwelkomen.
Artikel 4
Het college neemt er kennis van dat de heer Gust Van Thillo, gepensioneerd hoofdingenieurdirecteur stedelijke infrastructuur, in zaal Wollebrandt een presentatie zal verzorgen voor de
groep met betrekking tot ‘water in het centrum’.
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Interne Dienstverlening en Protocol. Afdeling Trade van Flanders
Investment & Trade. Goedkeuring ontvangst op vrijdag 27 oktober 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de vraag van de heer Arnout Geys en besluit de personeelsleden
van de afdeling Trade van Flanders Investment & Trade te ontvangen in de Kolommenzaal van
het stadhuis op vrijdag 27 oktober 2017 om 15u.
Artikel 2
Het college duidt de schepenen Marc Hendrickx en Katleen Den Roover aan om de
personeelsleden van de afdeling Trade van Flanders Investment & Trade te verwelkomen en
een korte toelichting over de economische/culturele en toeristische troeven van Mechelen te
geven, inclusief en een korte rondleiding op het stadhuis.

Strategie en Ontwikkeling. Organisatiebeheersing: Goedkeuring tussentijds
voortgangsrapport 2017 en planning 2018. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het tussentijds voortgangsrapport 2017 principieel goed en gaat akkoord met
de planning voor 2018.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring tussentijds voortgangsrapport 2017 organisatiebeheersing, in het kader van
de artikels 99 tot 101 van het gemeentedecreet interne controlesysteem.

Strategie en Ontwikkeling. Organisatiebeheersing: Forensische Audit RUP
Spreeuwenhoek - Venne door Audit Vlaanderen. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het volledige rapport van Audit Vlaanderen naar aanleiding van
de forensische audit betreffende het RUP Spreeuwenhoek-Venne.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aktename forensisch auditrapport van Audit Vlaanderen betreffende het RUP
Spreeuwenhoek- Venne.

Toezicht Financiën. Protestantse kerk Mechelen-Zuid. Verwijzen budget
2018 voor goedkeuring naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
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Goedkeuring budget 2018 Protestantse kerk Mechelen-Zuid.

Artikel 2
Het college besluit een exploitatietoelage van 5.655 euro te voorzien in het budget 2018 van
de Stad.

Toezicht Financiën. AGB Sport Actief Mechelen. Doorsturing ter goedkeuring
naar de gemeenteraad van de aangepaste beheersovereenkomst.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Opheffing gemeenteraadsbesluit van 27 september 2016 houdende goedkeuring
aangepaste beheersovereenkomst met addendum, tussen de stad en Autonoom
Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM).
 Goedkeuring aangepaste beheersovereenkomst met addendum, tussen de stad Mechelen
en Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM).

Toezicht Financiën. AGB Sport Actief Mechelen. Aanpassen prijssubsidies
2017. Verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
• Goedkeuring aanpassing van de prijssubsidie vanaf 1 oktober 2017 aan AGB SAM voor het
verlenen van het recht op toegang in en het gebruik maken van de stedelijke
sportinfrastructuur en machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de
prijssubsidie aan AGB SAM betaalbaar te stellen.
Artikel 2
De prijssubsidie wordt slechts toegekend op voorwaarde dat het AGB SAM de tarieven die zij
toepast vermindert met deze prijssubsidie.
Artikel 3
Deze prijssubsidie, geraamd op een totaalbedrag van 3.771.149 euro inclusief 6% BTW, werd
voorzien in het budget 2017.

Bouwdienst. 2017/0448 - Kapelleblokstraat zn. Voorafgaand voorwaardelijk
advies. Doorverwijzing zaak van wegenis naar de gemeenteraad.
Besluit
Artikel 1
Het college brengt een voorafgaand voorwaardelijk gunstig advies uit over de aanvraag
ingediend door Casso bvba voor het bouwen van een woonproject (10 eengezinswoningen en
19 appartementen) met als adres Kapelleblokstraat ZN te 2800 Mechelen en met als
kadastrale omschrijving Afd. 4, sectie F, nrs. 131 C, 133 E5, 133 E4 (deel), 133 M4 (deel), 133
D4.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
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Goedkeuring van de zaak van de wegenis van de verkaveling Kapelleblokstraat ZN voor het
bouwen van een woonproject met 10 eengezinswoningen en 19 appartementen, in
toepassing van art. 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en latere
wijzigingen.

P&P - Ruimtelijke Planning. Oprichting stadsbrede Kwaliteitskamer
architectuur, stedenbouw en ruimtelijke kwaliteit. Verwijzing naar de
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Oprichting van een stadsbrede Kwaliteitskamer architectuur, stedenbouw en ruimtelijke
kwaliteit.
 Goedkeuring samenstelling stadsbrede Kwaliteitskamer: een ambtenaar van de bouwdienst
(= GSA zonder stemrecht) als secretaris en 5 externe deskundigen (waarvan één extern
deskundige de voorzitter is), met volgende profiel-types:
- Deskundige architectuur – erfgoed
- Deskundige architectuur - ruimtelijke planning / stedenbouw
- Deskundige architectuur – landschap / openbare ruimte
- Deskundige architectuur – wooncomfort
- Stedenbouwkundige
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de afdeling Projecten en Planning om volgende 5 profiel-types
uit te werken:
 Deskundige architectuur - erfgoed
 Deskundige architectuur - ruimtelijke planning/stedenbouw
 Deskundige architectuur – landschap/openbare ruimte
 Deskundige architectuur – wooncomfort
 Stedenbouwkundige
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de afdeling Projecten en Planning om een procedure uit te
werken en voor te leggen voor de samenstelling van de Kwaliteitskamer met onder andere een
oproep aan kandidaten en een beoordelingsprocedure.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de afdeling Projecten en Planning een kort huishoudelijk
reglement op te stellen en voor te leggen voor goedkeuring met o.a. volgende onderwerpen:
 Welke dossiers worden voorgelegd en in welke fase wordt dit bepaald door het college?
 Samenkomst op afroep.
 Vergoeding via zitpenning.
 Minimale aanwezigheid voor rechtsgeldige stemming (4 aanwezigen).
 Toelichting dossiers door aanvrager.
 Verslag door secretaris, voor te leggen aan het college.
Artikel 5
Het college beslist het budget voor de oprichting en werking van de Kwaliteitskamer op te
nemen in budgetwijziging nr. 3/2017.
Artikel 6
Het college beslist dat de aanstelling van de deskundigen en goedkeuring van het
huishoudelijk reglement van de Kwaliteitskamer voor goedkeuring aan de gemeenteraad van
19 december 2017 zal worden voorgelegd.

Publicatie website College van burgemeester en schepenen
13 oktober 2017

20

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Mechelen Klimaatneutraal. Slimme stad.
Aktename verslag stuurgroep slimme stad dd. 20 september 2017 +
doorverwijzen addendum overeenkomst en aktename plaatsing opdracht
Zonneklaar naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de presentaties op de stuurgroep slimme stad van 20 september
2017 i.v.m. stand van Europese projecten rond duurzaamheid.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams EnergieBedrijf
NV, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 mei 2017, inzake het plaatsen
van zonnepanelen op openbare en private gebouwen.
 Aktename plaatsen opdracht ‘Zonneklaar’ door de opdrachtencentrale Vlaams
EnergieBedrijf.

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Mechelen Klimaatneutraal. Verwijzen
naar de gemeenteraad voor goedkeuring borgstelling voor een renteloze
lening voor Busleyden Atheneum - Campus Pitzemburg, CDO Spoor 5 en vzw
De Ranken bij Socrowd CVBA.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring hoofdelijke borgstelling rentevrije lening voor Busleyden Atheneum - Campus
Pitzemburg, CDO Spoor 5 en vzw De Ranken (De wondertuin) bij Socrowd CVBA, in het
kader van de campagne Mechelen Klimaatneutraal.

mmMechelen Feest. Evenementen 2017. Mercado 21 en 22 oktober 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
SP.A Mechelen voor de organisatie van Mercado in de Oude Vleeshalle van 20 tot 21 oktober
2017, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
 De voertuigen die komen laden/lossen dienen voorzien te worden van een
doorgangsbewijs.
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De organisator dient er ook op toe te zien dat de activiteiten in de Oude Vleeshalle geen
uitbreiding naar buiten kennen en aan de bezoekers, die de Oude Vleeshalle verlaten,
communiceren om buiten stil te zijn zodat overlast voor de buurt tot een minimum wordt
beperkt.
Te respecteren openingsuren:
- 21/10/2017 van 10u tot 20u
- 22/10/2017 van 10u tot 18u

Artikel 2
Het college geeft een toelating om bewegwijzering op te hangen in de Bruul, Ijzerenleen en
Veemarkt, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 19/10/2017 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 24/10/2017.
 De wegwijzers mag 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 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Verkeerssignalisatie

Van 21
oktober
2017 van
07u tot 22
oktober
2017 22u.

opdracht
Verkeersvrij maken van
Huidevetterstraat

opmerking
Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend
Waarbij de voertuigen
aan de zijde van de
Oude Vleeshalle, met de
rechter wielen, op het
voetpad opgesteld te
worden omdat anders de
doorgang voor de
bredere voertuigen van
hulpdiensten in het
gedrang komt

Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van Mercado, die doorgaat op 21 en 22 oktober 2017, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van Mercado, die doorgaat op 21 en 22 oktober 2017, in Mechelen
zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 21 en 22 oktober 2017 behoudens
andersluidende.
Artikel 2: Huidevettersstraat
Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen van 21 oktober 2017
– 7.00 uur tot 22 oktober 2017 – 22.00 uur. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door
de verkeersborden C3.,
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.
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Overheidsopdrachten. Rioolkousvernieuwing in de Koningin Astridlaan,
Brusselsesteenweg en Kruisbaan. Bestek 2017-OO-OD-230. Goedkeuring
gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht ‘Rioolkousvernieuwing in de Koningin Astridlaan,
Brusselsesteenweg en Kruisbaan’ akte van het verslag van nazicht van de offertes van
5 oktober 2017, opgesteld door de ontwerper, Talboom bvba, A. Meersmansdreef 1 te 2870
Puurs.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
Het college gunt de opdracht ‘Rioolkousvernieuwing in de Koningin Astridlaan,
Brusselsesteenweg en Kruisbaan’ aan de enige bieder, zijnde Viabuild, Schaliënhoevedreef 20
bus F te 2800 Mechelen.

Bestuurlijk Beheer. Finilek. Buitengewone algemene vergadering 15
december 2017. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat volmachtdrager.
Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 goedkeuring agenda en alle afzonderlijke agendapunten van de agenda van de
buitengewone algemene vergadering van Finilek op vrijdag 15 december 2017 om 19u in
de Brabanthal, Brabantlaan 1 te 3001 Leuven;
 mandaatverlening aan volgende vertegenwoordigers om in te stemmen met de
voorgelegde agendapunten van de bijzondere algemene vergadering:
- Als volmachtdrager: de heer Christiaan Backx, schepen, p/a stadhuis, Grote Markt 21,
2800 Mechelen
- Als plaatsvervangend volmachtdrager: mevrouw Fabienne Blavier, gemeenteraadslid,
Battelsesteenweg 264, 2800 Mechelen.

Bestuurlijk Beheer. Iverlek. Algemene vergadering in buitengewone zitting
15 december 2017. Bepalen mandaat volmachtdrager. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring agendapunten van de algemene vergadering in buitengewone zitting van
Iverlek op vrijdag 15 december 2017 om 18.00 uur in de Brabanthal, Brabantlaan 1 te
3001 Leuven;
 Mandaatverlening aan volgende vertegenwoordigers om in te stemmen met de voorgelegde
agendapunten van de algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek:
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-

Als volmachtdrager: de heer Koen Anciaux, schepen, p/a Lange Schipstraat 27, 2800
Mechelen.
Als plaatsvervangend volmachtdrager: de heer Walter Schroons, schepen, p/a Grote
Markt 21, 2800 Mechelen.
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