STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 14 juli 2017

Bestuurlijk Beheer. Dankbrief. Kazerne Dossin.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de dankbrief van mevrouw Jana Kerremans, hoofd zakelijk
beheer Kazerne Dossin, voor de extra werkingstoelage van 25.000 euro door de stad
toegekend voor 2017.

Interne Dienst Preventie en Bescherming. Kennisname maandverslag april
2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het maandverslag april 2017 van de dienst Interne Preventie en
Bescherming op het Werk.
Artikel 2
Het college verwijst het maandverslag april 2017 naar de overlegcomités.

Toezicht Financiën. OCMW-vereniging Audio. Aktename overzichtslijst van
de beslissingen genomen op de Algemene Vergadering van 14 juni
2017.
Artikel 1
Het college neemt akte van de overzichtslijst met een beknopte omschrijving van de
beslissingen genomen in de Algemene Vergadering van de OCMW-vereniging Audio van 14 juni
2017.
De overzichtslijst zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering
van 14 juni 2017, na goedkeuring ervan.

Toezicht Financiën. Sociaal Huis. Aktename overzichtslijst van de
beslissingen genomen op de OCMW-raadszitting van 19 juni 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de overzichtslijst met een beknopte omschrijving van de
beslissingen genomen in de OCMW-raadszitting van 19 juni 2017.
De overzichtslijst zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering
van 14 juli 2017, na goedkeuring ervan.
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Toezicht Financiën. Kerkfabrieken. Aktename notulen Sint-Pieter 17 mei
2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Pieter van 17
mei 2017.
Dit verslag zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering van 14
juli 2017, na goedkeuring ervan.

Toezicht Financiën. Kerkfabriek St.-Jan Baptist en Evangelist. Aktename
notulen kerkraden 6 oktober 2016, 19 januari 2017 en 24 april 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkraden van de kerkfabriek Sint-Jan Baptist
en Sint-Jan Evangelist van 6 oktober 2016, 19 januari 2017 en 24 april 2017.
Deze verslagen zullen als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering
van 14 juli 2017, na goedkeuring ervan.

Toezicht Financiën. Kerkfabrieken. Aktename notulen Kerkraad LieveVrouweparochie 23 juni 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkraad van de kerkfabriek LieveVrouweparochie van 23 juni 2017.
Dit verslag zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering van 14
juli 2017, na goedkeuring ervan.

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:
 Bleukenweg:
2. Niet-actief element, inclusief filter(s) (print in tap, tap op paal, tap in lijn, volledige tap
met behuizing, splitter, overname van aansluitingen) – 3. Vervanging tap-in-lijn naar tap
op paal – T ICS 17315
 Zandstraat:
Graafwerken (beperkte montage): 1. Kabel – 1. (Punt)-herstelling (kabelvervanging<2m) –
2. Niet-monoliete bestrating T-ICS 17305
 Hombeeksesteenweg:
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Graaf-en/of montagewerken: 1. Paddenstoel – 2. Vervangen/rechtzetten/verhogen van
bestaande paddestoel (inclusief alle netwerkelementen en montage) – 2. Niet-monoliete
bestrating – T ICS 17303
Baron Empainlaan:
Graafwerken (beperkte montage): 1. Kabel – 1. (Punt)-herstelling (kabelvervanging<2m)
2. Niet-monoliete bestrating T-ICS 17306
Dorpstraat:
Graafwerken (beperkte montage): 1. Kabel – 1. (Punt)-herstelling (kabelvervanging<2m)
2. Niet-monoliete bestrating T-ICS 17307
Leestsesteenweg:
Graafwerken (beperkte montage): 1. Kabel – 1. (Punt)-herstelling (kabelvervanging<2m)
2. Niet-monoliete bestrating T-ICS 17309
Battelsesteenweg:
Graafwerken (beperkte montage): 1. Kabel – 1. (Punt)-herstelling (kabelvervanging<2m)
1. Volle grond T-ICS 17310
Oude Leestsebaan:
Graafwerken (beperkte montage): 1. Kabel – 2. Plaatsen/vervangen van ondergrondse
kabel, resp. vervangen van kabel in buis – 2. Niet-monoliete bestrating 3 meter
T-ICS 17313
R. Dodoensstraat:
Graafwerken (beperkte montage): 1. Kabel – 1. (Punt)-herstelling (kabelvervanging<2m)
2. Niet-monoliete bestrating T-ICS 17322

–
–
–
–

–

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:
 Kapelseweg:
Kleine nutswerken – coax aansluiting TV distributie – T 17304
 Bankstraat:
Kleine nutswerken – coax aansluiting TV distributie – T 17311
 Stationsstraat:
Kleine nutswerken – coax aansluiting TV distributie – T 17321
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Telenet NV Netaanleg, t.a.v. Jens Asselman, Liersesteenweg 4
PB 16 te 2800 Mechelen, voor de uitvoering van volgende werken:
 Bankstraat:
Dwarsing glasvezel – T 17316
Artikel 4
Het college geeft toelating aan Eandis, Elektriciteitstraat 70 te 2800 Mechelen, voor de
uitvoering van volgende werken:
 M. Gandhistraat:
LS: KABEL EAXEVB 0,6/1KV 4G150 MAS/SECT = 12m
OV: KABEL EXVB 0,6/1KV 4G10 = 239m – E 17320
 Hoogstraat-Milsenstraat:
LS: KABEL EAXEVB 0,6/1KV 4G150 MAS/SECT = 12m – E 17325
 Kadodderstraat:
Aanpassing brandregime naar D23H5 – DIMMEN – E 17323
 Wielewaalstraat:
Definitief buiten dienst stellen LS/OV/GAS – E 17302
Artikel 5
Het college geeft toelating aan Pidpa, Vierselsebaan 5 te 2280 Grobbendonk, voor de
uitvoering van volgende werken:
 Zandvoortstraat:
Verplaatsen van bovengrondse brandkraan – P 17314
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Artikel 6
Het college geeft toelating aan Telenet NV Netaanleg tav Kim Aerts, Liersesteenweg 4 te 2800
Mechelen, voor de uitvoering van volgende werken:
 H. Speecqvest:
Plaatsen van ondergrondse kabel – T 17319
 Bleekstraat:
Plaatsen van ondergrondse kabel – T 17326
Artikel 7
Het college geeft toelating aan Telenet NV Dienst Fiber Engineering PB 16, Liersesteenweg 4 te
2800 Mechelen, voor de uitvoering van volgende werken:
 Oscar Van Kesbeeckstraat:
Aanleg van telecomleiding – T 17318
Artikel 8
Het college geeft toelating aan Telenet NV Netaanleg, Antoon Catriestraat 18 te 9031 Drongen,
voor de uitvoering van volgende werken:
 Doornenstraat:
Plaatsen van ondergrondse kabel saneren net – T 17308
 Nattehofstraat:
Plaatsen van ondergrondse leiding – T 17312
 Kon Albertstraat:
Plaatsen van ondergrondse kabel aansluiten klant – T 17317
 Stuivenbergbaan:
Vervangen van het ondergrondse kabelnet ten gevolge van defect – T 17324.

Preventie en Veiligheid. Coördinatie. Aktename verslag stedelijke
consultatieve preventieraad van 31 mei 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van de stedelijke consultatieve preventieraad van 31
mei 2017.
Het verslag zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering van
14 juli 2017, na goedkeuring ervan.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Goedkeuring private
verbouwingswerken (Scheppersinstituut) Thaborstraat van 1
september 2017 tot 1 september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de private werken die zich situeren in de Thaborstraat en die een
gedeeltelijke sloop en wederopbouw van de kleuterschool omvatten.
De werken worden uitgevoerd in opdracht van het Scheppersinstituut.
Hoofdaannemer is de firma IBO, Steenweg op Blaasveld 56 te 2801 Heffen (Mechelen).
Projectleider is Herman Fransen.
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Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
De




1- Werkuren:
werkuren worden vastgelegd als volgt:
van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
zaterdagen: enkel indien nodig
niet op zondagen, feestdagen en geplande evenementen

2- Routes werfverkeer:
Volgende routes voor het werfverkeer zijn vooropgesteld:
 Aanrijroute: Sint-Katelijnestraat => Nieuwe Beggaardenstraat => Thaborstraat
 Afvoerroute:
3- Maximale belasting werfverkeer:
Voor de transporten van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter is een afzonderlijke
aanvraag nodig bij de dienst signalisatie.
4- Aan- of afvoer van afvalstoffen en bouwmaterialen:
De transporten van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter zijn in de binnenstad niet
toegelaten op (optie 2):
 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 07.00 u en 08.45 u en tussen 15.30 u en
18.00 u;
 woensdag tussen 07.00 u en 08.45 u, tussen 11.45 u en 18.00 u.
Deze regeling geldt niet tijdens de schoolvakanties.



5- 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.

6- Geplande transporten:
Minimum 10 werkdagen op voorhand dienen uitzonderlijke werftransporten gemeld te worden
aan de politie van de stad Mechelen.
7- Wachtzone:
Gedurende de transporturen zal een wachtzone voor de vrachtwagens worden voorzien op een
locatie te bepalen in overleg met de bevoegde instanties. Er zal een plan worden bezorgd met
een duidelijke afbakening van deze wachtzone.
8- 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.
9- 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 besluit:
1- Dat de Thaborstraat mag afgesloten worden
2- Het eenrichtingsverkeer wordt dan opgeheven en de Thaborstraat kan in- en uitgereden
worden ofwel via de Melaan ofwel via ’t Veer.
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3- Wegrijden kan via het Tuinstraatje (optie 3).
4- IBO wegwijzers mag plaatsen in de Sint-Katelijnestraat en Nieuwe Beggaardenstraat
om zoekverkeer door de talrijke onderaannemers te voorkomen.
5- Af- en aanrijroute voor zowel het werfverkeer als het gewone ontsluitingsverkeer (optie
3):
Tuinstraatje, op voorwaarde dat de vrachtwagens draaien op de werf en de straat terug
uitrijden langs de kant van inrijden (niet achterwaarts):
Aanvoer via Sint-Katelijnestraat -> Nieuwe Beggaardenstraat -> Thaborstraat
Afvoer / wegrijden vrachtwagens via Thaborstraat -> ’t Veer -> Tuinstraatje
6- Voor de funderingswerken een palenmachine moet geleverd en nadien weer opgehaald
worden met een dieptelader.
Aanrijden via Guido Gezellelaan => Plankstraat => ’t Veer => Thaborstraat
Wegrijden via Thaborstraat => ’t Veer => Plankstraat => Guido Gezellelaan
Data van levering en weghalen (ongeveer twee weken later) zijn nog te bepalen. De
aannemer zal die twee weken op voorhand meedelen.
Paaltjes Plankstraat moeten dan telkens verwijderd worden.
Parkeerverbod op de parking ’t Veer.
Artikel 4
Het college neemt er kennis van dat het (de) signalisatieplan(nen) door de politiezone
Mechelen-Willebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct is (zijn) verklaard en
keurt dit (deze) goed.
Artikel 5
Het college besluit de werf (optie 3 Tuinstraatje) in de periode van 1 augustus 2017 tot 1
september 2018 toe te staan op voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 de bewoners van de betrokken straten ten laatste 10 en ten vroegste 15 kalenderdagen
voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het ontwerp
bewonersbrief dient voorgelegd aan de communicatiecel wegenwerken.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt aan dienst infrastructuur.
 voor de toegang tot het autoluwe gebied alle werfvoertuigen van hemzelf en eventuele
onderaannemers doorgeeft aan Indigo met het oog op vermelding op de whitelist. Indien er
in het autoluwe gebied ook moet geparkeerd worden buiten de werfzone moet voor die
voertuigen afzonderlijk nog een doorgangsbewijs aangevraagd worden bij het team
signalisatie. Het doorgangsbewijs dient duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het
voertuig gelegd te worden om politiecontrole mogelijk te maken.
 dat de vrachtwagens draaien op de werf en de straat terug uitrijden langs de kant van
inrijden (niet achterwaarts)
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

Collegebeslissingen website
14 juli 2017

datum

opdracht

opmerking

Verzorgen bewonersbrieven.
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Artikel 8
Het college geeft opdracht aan de dienst Mobiliteit om aan de Plangroep Mobiliteit van 20 juli
2017 de vraag voor te leggen of het opportuun is om tijdens de werken vanaf 1 september
2017 het in- en uitrijden van de Thaborstraat te verbieden voor ouders van schoolgaande
kinderen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Augustijnenstraat 76.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Augustijnenstraat 76 en die de
bouw van een nieuw schoolgebouw tot doel hebben.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en keurt goed:
Werkuren:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 15.00 u
 niet op zondagen, feestdagen en geplande evenementen
Routes werfverkeer:
Volgende routes voor het werfverkeer zijn vooropgesteld:
 Aanrijroute: Keizerstraat > Sint-Pietersberg > Augustijnenstraat
 Afvoerroute: Augustijnenstraat > R12
Maximale belasting werfverkeer:
Voor de transporten van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter is een afzonderlijke
aanvraag nodig bij de dienst signalisatie.
Aan- of afvoer van afvalstoffen en bouwmaterialen:
De transporten van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter zijn in de binnenstad niet
toegelaten op (optie 2):
 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 07.00 u en 08.45 u en tussen 15.30 u en
18.00 u;
 woensdag tussen 07.00 u en 08.45 u en tussen 11.45 en 18.00 u.
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
Frequentie van de transporten
Geplande transporten:
Minimum 10 werkdagen op voorhand dienen uitzonderlijke werftransporten gemeld te worden
aan de politie van de stad Mechelen.
Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Voorwaarden bij sloopwerken:
De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief afgevoerd,
waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere afvalstoffen.
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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 er kennis van dat het signalisatieplan door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct is verklaard en keurt dit goed.
Artikel 4
Het college besluit de volgende verkeerscirculatie voor het werfverkeer:
 Aanrijroute: R12 > Keizerstraat > Sint-Pietersberg > Augustijnenstraat (waarbij de paaltjes
in Sint-Pietersberg tijdelijk weggenomen worden)
 Afvoerroute: Augustijnenstraat > R12
Artikel 5
Het college besluit de werf, in de periode van 31/07/2017 tot oktober 2018 toe te staan op
voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 de bewoners van de Augustijnenstraat ten laatste 10 en ten vroegste 15 kalenderdagen
voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het ontwerp
bewonersbrief dient voorgelegd aan de communicatiecel wegenwerken.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt aan dienst infrastructuur.
Artikel 6
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden;
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven die door de
school opgesteld wordt.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Uitvoeringsdiensten

Verwijderen paaltjes Sint-Pietersberg

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Vooruitgangstraat 17.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de private werken die zich situeren in de Vooruitgangstraat 17
en die de renovatie van een woning 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
Collegebeslissingen website
14 juli 2017

8




zaterdagen: enkel indien nodig: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 15.00 u
niet op zondagen, feestdagen en geplande evenementen

Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
Artikel 3
Het college neemt er kennis van dat het signalisatieplan door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct is verklaard en keurt dit goed.
Artikel 4
Het college besluit de werf, in de periode van 31/07/2017 tot 15/12/2017 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 Vooruitgangstraat ten laatste 10 en ten vroegste 15 kalenderdagen
voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het ontwerp
bewonersbrief dient voorgelegd aan de communicatiecel wegenwerken.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt aan dienst infrastructuur.
Artikel 5
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 6
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Communicatiecel
Wegenwerken

Nakijken bewonersbrieven.

Uitvoeringsdiensten

Verwijderen van 2 paaltjes in de
parkeerstrook aan de overzijde van de
werfzone en na de werken
terugplaatsen.

opmerking

Verspreiding via de geëigende kanalen.

Marketing en Communicatie. UiT zonder uitlaat 2017 op zondag 17
september 2017. Praktische schikkingen. Beslissing tot maximaal
inzetten op straten en pleinen (i.p.v. parken).
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist dat UiT zonder uitlaat kan plaatsvinden op zondag 17 september 2017,
tussen 13.00 en 18.00 uur, mits tijdens de autovrije zondag maximaal in te zetten op het
gebruik van straten en pleinen, in plaats van parken, om te spelen.
Artikel 2
Het college beslist dat de parkeerplaatsen voor motoren voor het postgebouw op zondag 17
september 2017 parkeervrij mogen worden gemaakt van 7.00 tot 20.0 uur.
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Artikel 3
Het college beslist dat de opbouw van de tenten in de Befferstraat en de Grote Markt op 16
september 2017 mag gebeuren tussen 15.00 en 23.00 uur.
Artikel 4
Het college gaat akkoord met het uitzonderlijk verplaatsen van de terrassen van Intermezzo
en Moochie.
Artikel 5
Het college gaat akkoord om tijdens UiT zonder uitlaat gratis openbaar vervoer via De Lijn aan
te bieden.
Artikel 6
Het college erkent UiT zonder uitlaat als manifestatie ter bevordering van de lokale handel of
het gemeenschapsleven.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Interne
Dienstverlening en
Protocol

datum
15/9/2017

17/9/2017

opdracht

opmerking

Bezorgt sleutel
Keldermanszaal aan
Marketing & Comminicatie.
Maakt binnenkoer stadhuis
vrij van wagens voor
fietsenstalling.
Openstellen openbare wc’s
onder de poort van het
stadhuis van 9u tot 19u.

Verkeersignalisatie

Tot
13/09/2017

Nodige doorlatingsbewijzen
voor op- en afbouw
bezorgen.
Signalisatie plaatsen voor
het parkeervrij maken van
de IJzerenleen en de
parkeerplaatsen voor
motoren voor het
postgebouw, van 7 tot 20u
op 17 september.

15-17/9

Tekstkarren voorzien op de
ring met als boodschap
‘binnenstad autoluw op
17/09 tussen 10 en 19u’.

Tot 15/9

Marketing en
Communicatie
bezorgt tijdig de
nummerplaten.

Tot 15/9, 16u:
Verkeerssignalisatie reikt de
vergunningen uit voor
personen/bewoners die op
17 september toch nog in de
binnenstad moeten zijn met
de auto

Gemeenschapswachten

17/9/2017

Begin
september
Collegebeslissingen website
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Bewaken van fietsenstalling
op de binnenkoer van
stadhuis van 12 tot 19u.

Marketing en
Communicatie maakt
tijdig een afspraak.

Graveren van fietsen tussen
13 en 18u.
Bezorgen van
bewonersbrieven in het
10

autovrije centrum.
Bezorgen van brieven aan de
handel en horeca.
Promotie-fietslabels aan
fietsen hangen.
Transport en
Evenementen

Tussen
11/9 en
18/9

-

-

-

Marketing en
Communicatie

Tot 15/8

Tot 1/9
Sport

Tem 17/9

Jeugd

Tem 17/9

Podium plaatsen en
afbouwen.
Leveren en ophalen
tafels en stoelen (en
eventueel tentjes).
Leveren nadarhekken
op binnenkoer
stadhuis voor
fietsenstalling.
Aansluiting
elektriciteitskasten
waar nodig.
Verwijderen paaltjes
Grote Markt voor
opbouw op 16
september.
Leveren en ophalen
vuilnisbakken
binnenplein stadhuis.

Uitwerken van
communicatiecampagne die
door alle stadsdiensten en
externe partners wordt
gebruikt.
Informatiebrieven voor
bewoners en handelaars
opmaken.
Coördineert de sportmarkt
en het contact met de
standhouders daar voor,
tijdens en na UiT zonder
uitlaat
Coördineert Villa Botanique
in de Kruidtuin.

Artikel 8
Het college neemt kennis van de opdracht van de burgemeester aan de politie om de
perimeter van de autoloze binnenstad te bewaken op zondag 17 september 2017, tussen
10.00 en 19.00 uur.
Artikel 9
Het college beslist om maximaal in te zetten op straten of pleinen en geeft toestemming om
onder meer volgende locaties te gebruiken: Grote Markt, Befferstraat, Veemarkt,
Schoenmarkt, Bruul, IJzerenleen, Postplein, Cultuurplein, binnenkoer stadhuis en Botermarkt.

Marketing en Communicatie. Aanvraag filmopnamen productiehuis De
Filistijnen opnamen T'ile Malines - tweede seizoen 'De Club4'.
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Besluit:
Artikel 1
Het college geeft toelating aan het productiehuis De Filistijnen om de tweede reeks van het
quizprogramma ‘De Club’ op te nemen op T’île Malines onder volgende voorwaarden:
 Opnamen vinden plaats tussen 21.08 en 06.09.2017.
 Akkoord om op 22.08.2017 en 29.08.2017 met een drone boven de locatie over T’île
Malines te filmen.
 De drone mag enkel gebruikt worden door een professioneel opgeleide persoon die over de
nodige attesten beschikt. Er mag enkel met de drone gefilmd worden boven het
privéterrein van T’île Malines.
 In geen geval mag boven bewoond of stedelijk gebied gevlogen worden. De ‘piloot’ is
verantwoordelijk voor de vluchten die hij uitvoert en dient een verzekering BA voor schade
aan derden af te sluiten.
 Akkoord om tijdelijke bewegwijzering aan te brengen op voorwaarde dat ze:
- Een bewegwijzering tot doel hebben.
- In aantal beperkt blijven tot een minimum.
- Ze mogen geplaatst worden vanaf 2 dagen voor het evenement en dienen terug
verwijderd te worden tegen uiterlijk 2 dagen na het evenement.
- De wegwijzers mogen geenszins de vorm van publiciteit aannemen.
- De wegwijzers overschrijden de afmeting van 0,5 m x 0,2 m niet.
- De wegwijzers mogen niet vastgemaakt worden aan verkeerstekens, -lichten, aan hun
steunen of verlichtingspalen.
- Om bordjes te hangen op de gewestwegen zoals bv de N1-Antwerpsesteenweg, de R12binnering rond de stad (is o.a. de Guido Gezellelaan), enz… dient een vraag gericht te
worden aan het Ministerie van de Vlaamse Overheid – Agentschap Infrastructuur –
Wegen en Verkeer Antwerpen, Rijksweg 26 te 2870 Puurs.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door vaste obstakels.
 De toegangswegen dienen ten allen tijden te worden vrijgehouden voor de voertuigen van
de hulpdiensten (min. 4m).
 Bij de afbraak dient ervoor gezorgd te worden dat de nachtrust van de omwonenden wordt
gerespecteerd.
 Bij de opstelling van de regiewagen op het terrein van T’île Malines dient ervoor gezorgd
dat brandweerwagens steeds de noodzakelijke interventies kunnen uitvoeren.
Artikel 2
Het college beslist om 10 parkeerplaatsen voor de leden van de crew gratis vrij te houden
tijdens de opbouw- en afbraak en maximaal 25 parkeerplaatsen tijdens de opnamedagen, aan
het Keerdok.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
DIENST

OPDRACHT

Uitvoerings- 
diensten

Verkeerssignalisatie




Leveren van 10
nadarbarelen
Leveren van 2
terraswarmers
Parkeerverbod (Keerdok
maximaal 25 plaatsen)
Zo dicht mogelijk tegen
‘Tïle Malines

DATUM UITVOERING



Maandag 21 augustus 2017



14-15-16.08.2017 opbouw (10
plaatsen)
van 21.08.2017 – 23.08.2017
van 29.08.2017 – 30.08.2017
van 05.09.2017 – 06.09.2017
07.09.2017 afbraak (10 plaatsen)






OPMERKINGEN

van 07u
tot 23u

Artikel 4
Het college neemt akte van de opdracht van de burgemeester aan de politie om regelmatig ‘s
nachts te patrouilleren tussen 21 augustus 2017 en 6 september 2017, gezien de grote waarde
van het materiaal.
Collegebeslissingen website
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Belastingen en Inningen. Aanpassing retributiereglement parkeren.
Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:

Aanpassing van het retributiereglement inzake parkeren, met ingang van heden en voor
een termijn eindigend op 31 december 2019.

Belastingen en Inningen. Uitbreiding optimaliseren van de procedure voor
het aanvragen van verschillende vergunningen - verkeerssignalisatie
inname openbaar domein - toewijzing en uitvoering door Arco.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit de automatisatie van facturatie van verkeersmateriaal en de belasting op
inname openbare weg toe te wijzen aan Arco, Wayenborgstraat 24 te 2800 Mechelen.

Toezicht Financiën. AGB MAC. Prijssubsidies 2017. Doorsturen voor
goedkeuring naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring toekenning prijssubsidie voor het dienstjaar 2017 aan AGB MAC voor het
verlenen van toegang aan de culturele activiteiten georganiseerd door het AGB MAC.
 Machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de prijssubsidie aan het
AGB MAC betaalbaar te stellen.
Artikel 2
De prijssubsidie wordt slechts toegekend op voorwaarde dat het AGB MAC de tarieven die zij
vanaf 9 september 2017 zal toepassen, vermindert met deze prijssubsidie

Monumentenzorg. Stedelijke Commissie Monumentenzorg - Aktename
verslag vergadering 27 juni 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van de vergadering van de Stedelijke Commissie voor
Monumentenzorg van dinsdag 27 juni 2017.
Dit verslag zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering van 14
juli 2017 na goedkeuring ervan.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de dienst Monumentenzorg om een overleg te plannen tussen
stad en Centraal Kerkbestuur/Kerkfabrieken om de procedures rond het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies voor de nevenbestemmingen en herbestemming van de kerkgebouwen te
bespreken.
Collegebeslissingen website
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Artikel 3
Het college gaat akkoord dat de Stedelijke Commissie Monumentenzorg als kwaliteitsbewaker
betrokken wordt bij de implementatie van het Kerkenbeleidsplan Mechelen.

Vastgoedbeleid. Samenwerkingsovereenkomst tot delen van nieuwe
schoolinfrastructuur. Verwijzen naar gemeenteraad voor goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Scholengroep 5 van het GO!
Onderwijs in het kader van het principe ‘brede school’ tot het delen van infrastructuur,
gelegen Ivo Cornelisstraat – gekend als ‘school Abeel’.

Vastgoedbeleid. Maurits Sabbestraat 119. Huurovereenkomst met CAW voor
huisvesting van kinderopvang-initiatieven. Contract voor goedkeuring
naar gemeenteraad verwijzen.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring huurovereenkomst van bepaalde duur tussen CAW en de stad voor de
inhuurneming door de stad van infrastructuur van het gebouw, Maurits Sabbestraat 119 te
2800 Mechelen.

Jeugd. Goedkeuring eenmalige ondersteuning aan de Dirt Bikers Hombeek.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord dat de dirtbikers eenmalig worden ondersteund door de
uitvoeringsdiensten in het kader van de heropbouw van het dirtbikersparcours Schrale Hamme
in Hombeek.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de uitvoeringsdiensten om op maandag 7 augustus 2017
materiaal en bijhorend personeel ter beschikking te stellen voor het verwijderen van het
onkruid en op dinsdag 8 en woensdag 9 augustus 2017 een minigraver en kraanman ter
beschikking te stellen voor de opbouw van het dirtbikersparcours.

Jeugd. Goedkeuring speelstraten zomer 2017 (deel 4).
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de inrichting van volgende speelstraat goed, tijdens de zomervakantie 2017:
 Schotten Bosserstraat, Battel: hele straat, vanaf maandag 17 juli tot en met zondag 23 juli
2017, van 13 uur tot 20 uur.
Collegebeslissingen website
14 juli 2017

14

Overheidsopdrachten. Voorzien van security op openbare evenementen in de
stedelijke evenementenhal - De Loods en De Club. Goedkeuring
gunningswijze onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking en bestek met nummer 2017-OO-JD-231.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt voor de opdracht “Voorzien van security op openbare evenementen in de
stedelijke evenementenhal - De Loods en De Club” de wijze van gunnen vast volgens de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, aan de voorwaarden en
bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2017-OO-JD-231.
Artikel 2
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
 Sfinx Security, Langstraat 13 te 3570 Alken;
 Pas Security, Derbystraat 19 te 9160 Lokeren;
 G4S, Koning Boudewijnlaan 30 te 1800 Vilvoorde.
Artikel 3
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 11 augustus 2017 om 10.00 uur.
Artikel 4
Het college geeft goedkeuring voor de gunningscriteria opgenomen in het bijzonder bestek
2017-OO-JD-231.
 1: Prijs: 50 punten
 2: Plan van aanpak: 50 punten

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Mechelen Klimaatneutraal. Deelname
proefproject Kamp C: duurzaam bouwloket.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit deel te nemen aan het proefproject van Kamp C met het duurzaam
bouwenloket onder volgende voorwaarde:

Het duurzaam bouwloket dient opgebouwd te worden rond Mechelen Klimaatneutraal (in
de herkenbare stijl) en als underlay op de website van de stad (net zoals Leeuwarden).

Mondiaal Beleid. Subsidiereglement Ontwikkelingsprojecten in de wereld.
Betaalbaarstelling bedragen 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om de toelagen binnen het subsidiereglement ‘ontwikkelingsprojecten in de
wereld’ voor het werkingsjaar 2017 als volgt te verdelen en betaalbaar te stellen:

Collegebeslissingen website
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Organisatie

TOEGEKEND

Collectief Kanaga

1879 €

Damiaanactie

1787 €

Kuntangdafero

1283 €

Vicasa Nepal

1283 €

Togo Debout

1833 €

SISP

1787 €

Plan België

1833 €

Mpjenjja Vulnerable Children Mothers

1329 €

Sanankoroba

1466 €

Artsen Zonder Vakantie

1787 €

Hulpcomité Guatemala

1650 €

Samarpan

1741 €

Sarmila

1375 €

Afractie

1925 €

Putumayo

1650 €

Mondiaal Beleid. Kennisname subsidie Belgische Technische Coöperatie
(BTC) week van de Fairtrade voor het jaar 2017. Opname extra
inkomsten in budgetwijziging nr. 2/2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de subsidie van de Belgische Technische Coöperatie (BTC) voor
het evenement M-Fair 2017 in de week van de Fair Trade.
Artikel 2
Het college besluit om deze extra inkomsten en corresponderende uitgaven van 4.000 euro op
te nemen in budgetwijziging nr. 2/2017 op een door de financiële dienst nieuw aan te maken
ontvangstenraming.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Afdeling financiën

datum

opdracht
Extra inkomsten en corresponderende uitgaven van
4.000 euro op te nemen in budgetwijziging nr. 2/2017 op
een nieuw aan te maken ontvangstenraming en nadien
via een IKA toe te voegen aan de budgetsleutel
2017/6130370/30/0160/01, ramingsnummer
2017140248, actienummer 2017140221.

P&P - Mobiliteit. Clean power for Transport. Aktename verslag e-taxi en
goedkeuren principes.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van het verslag van 29 mei 2017 van het lokaal overleg met de
Mechelse taxisector over ‘e-taxi’.
Artikel 2
Het college gaat akkoord om een subsidiereglement uit te werken voor elektrische voertuigen
en hierin ook de tussenkomst bij de installatie van een semi-publieke laadpaal op te nemen.
Artikel 3
Het college gaat akkoord om via budgetwijziging nr. 2/2017 het restbudget van de Shopping
shuttle van 25.000,00 euro aan te wenden voor de tussenkomst in de aankoop van elektrische
voertuigen zowel voor taxi-maatschappijen als voor autodeelorganisaties.

Marketing en Communicatie. Goedkeuring organisatie algemene
bewonersvergadering Centrum op 25 september 2017 + opdracht tot
voorleggen definitief programma met exacte timing.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de organisatie goed van de algemene bewonersvergadering Centrum in de
aula van de Thomas More Hogeschool – Campus De Vest op maandag 25 september 2017, om
20u, en stelt de agenda voorlopig vast als volgt:
 Verwelkoming en toelichting algemeen beleid van de stad door burgemeester B. Somers
 Werken stationsomgeving 2017-2018 (Mechelen in Beweging) door R. Van Camp
 Samen Mechelen maken: Mechelenmakers en het buurtopbouwwerk door schepen K. Den
Roover
 Overzicht Parken en Tuinen + Toelages voor klimaatvriendelijke initiatieven en Noord-Zuid
projecten + Fietsstraten door schepen M. De Bie
 Scholenbouw: Sint-Romboutscollege en Scheppersinstituut door schepen M. Hendrickx
 Zorgbedrijf, korte filmvoorstelling opstart door schepen en voorzitter Sociaal Huis K.
Anciaux
 Onderhoud openbaar domein + Openbare Werken (o.a. Augustijnenstraat + Bruul,
Botermarkt en D. Boucherystraat) door schepen C. Backx
 Project burenbemiddeling door schepen S. Deleus
 Voorstelling en acties wijkraad Centrum door wijkraad
 Vragenronde
Artikel 2
Het college besluit burgemeester Bart Somers en de schepenen Marc Hendrickx, Marina De
Bie, Katleen Den Roover, Christiaan Backx, Stefaan Deleus en Koen Anciaux af te vaardigen
om aanwezig te zijn op de algemene bewonersvergadering Centrum.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Transport en
evenementen

datum
25
september
2017

opdracht
Leveren bij Th. More Hogeschool:
- 2 kofferfrigo’s (stadsmagazijn)
- drank en glazen (stadhuis)
- 10 receptietafels (stadsmagazijn)

opmerking
Afspraken hierover
worden gemaakt
met de
projectmedewerker
Participatie

Ophalen bij Th. More Hogeschool
Collegebeslissingen website
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26
september
2017

van alle materialen (frigo’s, drank
en glazen, 10 receptietafels)

Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de afdeling Marketing & Communicatie om het definitieve
programma met exacte en strikte timing voor de sprekers enkele weken voor de algemene
bewonersvergadering voor te leggen.

Marketing en Communicatie. Goedkeuring organisatie algemene
bewonersvergadering Mechelen-Zuid op 5 oktober 2017 + opdracht tot
voorleggen definitief programma met exacte timing.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de organisatie goed van de algemene bewonersvergadering Mechelen-Zuid in
parochiezaal De Posthoorn op donderdag 5 oktober 2017 om 20u, en stelt de agenda voorlopig
vast als volgt:
 Verwelkoming en toelichting algemeen beleid van de stad door burgemeester B. Somers
 Werken stationsomgeving 2017-2018 (Mechelen in Beweging) door R. Van Camp
 Samen Mechelen maken: Mechelenmakers en het buurtopbouwwerk door schepen K. Den
Roover
 Toelages voor klimaatvriendelijke initiatieven en Noord-Zuid projecten + nieuwe
fietsverbindingen door schepen M. De Bie
 Scholenbouw: De Vlindertuin en Pius X door schepen M. Hendrickx
 Het Zorgbedrijf, korte filmvoorstelling van de opstart door schepen en voorzitter Sociaal
Huis K. Anciaux
 Onderhoud openbaar domein door schepen C. Backx
 Project burenbemiddeling door schepen S. Deleus
 Vragenronde
Artikel 2
Het college besluit burgemeester Bart Somers en de schepenen Marc Hendrickx, Marina De
Bie, Katleen Den Roover, Christiaan Backx, Stefaan Deleus en Koen Anciaux af te vaardigen
om aanwezig te zijn op de algemene bewonersvergadering Mechelen-Zuid.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Transport en
evenementen

datum
5 oktober
2017

6 oktober
2017

opdracht
Leveren bij parochiezaal De
Posthoorn: geluidsinstallatie +
boxen (wijk- en dorpszaken,
Zakstraat) + installeren ervan ter
plaatse.
Ophalen bij parochiezaal De
Posthoorn van geluidsinstallatie +
boxen)

opmerking
Afspraken hierover
worden gemaakt
met de
projectmedewerker
Participatie

Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de afdeling Marketing & Communicatie om het definitieve
programma met exacte en strikte timing voor de sprekers enkele weken voor de algemene
bewonersvergadering voor te leggen.
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Ondernemershuis. Verhuur kantoren. Goedkeuring aangepaste
dienstverleningsovereenkomst Brand-ink.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de vraag van Brand-ink, vertegenwoordigd door Stefaan Van
Damme, om een verlenging te bekomen van zijn dienstverleningsovereenkomst met het Oh!,
en van de actieve rol die hij opgenomen heeft als bewOh!ner.
Artikel 2
Het college beslist om Brank-ink een dienstverleningsovereenkomst aan te bieden van
01/11/2017 tot 31/10/2022.

Wijk- en Dorpszaken. Gunstig advies voor het ophangen van Xpresbussen De
Voorzorg aan wijkhuis Battel en dorpshuizen Heffen, Hombeek, Leest.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft gunstig advies voor het ophangen van Xpresbussen door De VoorZorg op
volgende locaties:
 wijkhuis Battel, Marterstraat 18
 dorpshuis Hombeek, p/a pastorij St Maartensplein 2
 dorpshuis Leest, Ten Moortele 1
Artikel 2
Het college geeft gunstig advies voor het ophangen van Xpresbussen door De VoorZorg op
volgende locatie in Heffen:
 De Kettinghe, Sint-Amandusstraat 5A.

Wijk- en Dorpszaken. Koninklijke fanfare St Cecilia Leest. Betaalbaarstelling
investeringstoelage.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit om de investeringstoelage van 24.461,97euro uit te betalen aan vzw
Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Leest.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
Nummer
Raming
2017153505

Uitgavebudget BBC

Begunstigde
Koninklijke Fanfare Sint2017/6640010/20/0171/01 Cecilia Leest
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Stafcel Samenleving. Vastleggen datum Burendag op vrijdag 25 mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om de burendag 2018 door te laten gaan op vrijdag 25 mei 2018.

Overheidsopdrachten. Herinrichten dorpsplein Hombeek. Bestek 2017-OOOD-210. Goedkeuring gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Herinrichting dorpsplein Hombeek” akte van het
gunningsvoorstel, opgesteld door de ontwerper, Studiebureau Jouret, Klein-Hulststraat 64 te
9100 Sint-Niklaas.
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 “Herinrichting dorpsplein Hombeek” aan de laagste regelmatige
bieder, zijnde Vanhoeyveld B EN M BVBA, Leuvensesteenweg 38A te 3191 Hever.

ICT. Gunning uitbreiding VPN (Virual Private Network) netwerk SintKatelijne-Waver voor zorgbedrijf Rivierenland.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit de uitbreiding van het ‘Virtual Private Network’ (VPN) tussen stad Mechelen
en het Woonzorgcentrum Sint-Elizabeth toe te wijzen aan Telenet.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Edgard Tinellaan - Kazerne Dossin.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Goswin de Stassartstraat –
Edgard Tinellaan en die werken aan de inkomzone van het museum 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
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zaterdagen: enkel indien nodig: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 15.00 u
niet op zondagen, feestdagen en geplande evenementen

Routes werfverkeer:
Volgende routes voor het werfverkeer zijn vooropgesteld:
 Aanrijroute: Frederik de Merodestraat > Jodenstraat > Goswin de Stassartstraat
 Afvoerroute: R12
Maximale belasting werfverkeer:
Voor de transporten van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter is een afzonderlijke
aanvraag nodig bij de dienst signalisatie.
Aan- of afvoer van afvalstoffen en bouwmaterialen:
De transporten van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter zijn in de binnenstad niet
toegelaten op:
 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 07.45 en 08.45 u en tussen 15.30 en
17.00 u;
 woensdag tussen 07.45 en 08.45 u en tussen 11.45 en 12.45 u.
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
Geplande transporten:
Minimum 10 werkdagen op voorhand dienen uitzonderlijke werftransporten gemeld te worden
aan de politie van de stad Mechelen.
Artikel 3
Het college neemt er kennis van dat het signalisatieplan door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct is verklaard en keurt dit goed.
Artikel 4
Het college besluit de werf, in de periode van 02/08/2017 tot 13/09/2017 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 Goswin de Stassartstraat ten laatste 10 en ten vroegste 15
kalenderdagen voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het
ontwerp bewonersbrief dient voorgelegd aan de communicatiecel wegenwerken.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt aan dienst infrastructuur.
Artikel 5
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 6
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken
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datum

opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.
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Jeugd. Van Hoeystraat. Aktename gesprek met De Lijn over meerkost
omleiding + bevestiging beslissing inzake speelstraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college bevestigt zijn beslissing om een speelstraat toe te staan in de Van Hoeystraat in de
maand augustus 2017.
Artikel 2
Het college beslist om de bussen van De Lijn niet om te leiden, maar om de rijrichting in de
Sint-Janstraat gedurende de maand augustus 2017 om te keren mits een duidelijke
communicatie ter plaatse (bord plaatsen).
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