STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 14 september 2018

Interne Dienst Preventie en Bescherming. Dienst Interne Preventie en
Bescherming op het Werk. Kennisname. Maandverslag juni 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het maandverslag juni 2018 van de dienst Interne Preventie en
Bescherming op het Werk.
Artikel 2
Het college verwijst het maandverslag juni 2018 naar de overlegcomités.

Belastingen en Inningen. Belasting op gebouwen en/of woningen die
beschouwd worden als leegstaand.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
leegstand – aanslagjaar 2018 (kwartaal 1) voor een totaal bedrag van € 389.818,00.

Belastingen en Inningen. Belasting op gebouwen en/of woningen die
beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, onveilig,
verwaarloosd, bouwvallig of onafgewerkt.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
verwaarlozing, onbewoonbaar of ongeschikt – aanslagjaar 2018 (kwartaal 1) voor een totaal
bedrag van € 175.500,00.

Milieu en Landbouw. Adviesraad voor land– en tuinbouw. Kennisnemen
verslag vergadering van 11 juni 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de adviesraad land– en
tuinbouw van 11 juni 2018.
Dit verslag zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering van 14
september 2018, na goedkeuring ervan.
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P&P - Publieke Ruimte. Projectoproep Prijs Publieke Ruimte 2019.
Kennisname dossiers ter indiening.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis dat het project “Rouwplek voor gezinnen” en het project
“Openleggen Binnedijle” ingediend zullen worden voor de projectoproep Prijs Publieke Ruimte
2019.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan Mechelen Kinderstad en de Afdeling Projecten & Planning om de
projectdossiers tegen 30 september 2018 in te dienen bij Infopunt Publieke Ruimte.

Milieu en Landbouw. Milieuraad. Kennisname verslag vergadering van 27
juni 2018 en gewijzigde samenstelling.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de milieuraad van 27 juni
2018.
Dit verslag zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering van 14
september 2018, na goedkeuring ervan.
Artikel 2
Het college neemt kennis van het ontslag van Leefmilieu Mechelen Zuid en hecht goedkeuring
aan de gewijzigde samenstelling van de milieuraad.

Economie. Leegstand en verwaarlozing. Aktename openbaar onderzoek
2018. Vlaamse Inventaris.
Besluit:
Artikel 1
 Het college neemt akte van het openbaar onderzoek omtrent de Vlaamse Inventaris van
leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten.
 Het uittreksel zal ter inzage liggen in het Huis van de Mechelaar - dienst Economie - van 17
tot en met 27 september 2018, en per aanplakbrief aan het stadhuis bekend gemaakt
worden.

Beheer Openbaar Domein. Plaatsen van nutsleidingen - goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft toelating aan Telenet, Vaartdijk 59 te 3018 Wijgmaal, voor de uitvoering van
volgende werken:
 Klaverstraat 29
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Puntopening T 18395;
Koning Albertstraat 61
Puntopening T 18396;
Brugstraat 2
Puntopening T 18397;
Tivolilaan 94
Puntopening T 18398;
Geerdegem-Schonenberg 171
Puntopening T 18401.

Artikel 2
Het college geeft toelating aan Telenet, Liersesteenweg 4 2800 Mechelen, voor de uitvoering
van volgende werken:
 Mechelbaan 29
klantaansluiting T 18387;
 Alemstraat 15
klantaansluiting T 18388;
 Leuvensesteenweg 465
klantaansluiting T 18389;
 Geerdegem-Schonenberg 196
Klantaansluiting T 18390;
 Leest Dorp 11
Klantaansluiting T 18391;
 Humbeekseweg 7
Klantaansluiting T 18392;
 Kapellebaan 48
Klantaansluiting T 18393;
 Davidstorenstraat 33
Klantaansluiting T 18394.
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Telenet Antoon Catriestraat 18 9031 Drongen, voor de
uitvoering van volgende werken:
 August Lenaertsstraat;
vervangen van het ondergrondse kabelnet ten gevolge van defect T 18386
Artikel 4
Het college geeft toelating aan Eandis Elektriciteitstraat 70 2800 Mechelen,
voor de uitvoering van volgende werken:
 Hombekerkouter
OV plaatsen E 18399;
 M. Gandhistraat
gasuitbreiding
E 18400.

Politie - openbare orde. Vaststelling politieverordening n.a.v.
openingsweekend Transit M op 28 en 29 september 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer naar aanleiding van het
openingsweekend van Transit M op 28 en 29 op september 2018 vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het openingsweekend van Transit M op 28 en 29 op september
2018 in Mechelen zijn hiernavermelde bepalingen van toepassing, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Verkeersmaatregelen
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Artikel 2.1: de parking achter De Loods en voor Transit M op het Douaneplein wordt van 27
september 2018 – 19.00 uur tot 29 september 2018 – 24.00 uur:
- voor alle bestuurders in beide richtingen verboden. Dit wordt ter kennis gebracht door het
verkeersbord C3.
- parkeervrij gemaakt en aangeduid door het verkeersbord 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 herhaling van de reglementering aanduiden.
Artikel 2.2: fietspad tussen Douaneplein en Dijlepad wordt van 27 september 2018 – 19.00
uur tot 29 september 2018 – 24.00 uur voor alle bestuurders in beide richtingen verboden. Dit
wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C3.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft met sancties voorzien in 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 Mechelen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Aanvullende reglementen
betreffende het parkeren met beperkte parkeerduur op gemeente- en
gewestwegen (blauwe zone). Verwijzing naar gemeenteraad.

Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling ‘Aanvullend reglement betreffende het parkeren met beperkte parkeerduur op
gemeentewegen (blauwe zone)’.
 Vaststelling ‘Aanvullend reglement betreffende het parkeren met beperkte parkeerduur op
gewestwegen (blauwe zone)’.

Bestuurlijk Beheer. Commissie cultuur. Vaststelling agendapunten
vergadering 4 oktober 2018.

Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de commissie Cultuur,
Toerisme en Kunstonderwijs van donderdag 4 oktober 2018 om 20.00 uur ter plaatse aan het
Schepenhuis, Steenweg 1:
 1. Goedkeuring verslag vergadering 13 september 2018.
 2. Plaatsbezoek aan het Schepenhuis, de nieuwe Toerisme-, UiT- en Vrijetijdsbalie
(Rondleiding door Paul Boënne, diensthoofd Toerisme, en Gisel Vercauteren,
verantwoordelijke onthaal)

Bestuurlijk Beheer. Commissie samenleving. Vaststelling agendapunten
vergadering 2 oktober 2018.
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Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de commissie Samenleving
van dinsdag 2 oktober om 20.00 uur in zaal Wollebrandt:
 1. Goedkeuring verslag vergadering 11 september 2018.
 2. Toelichting omtrent de praktische organisatie van de verkiezingen van 14 oktober 2018.
(Toelichting door Britt Perkisas, Bevolking)

Bestuurlijk Beheer. Gezamenlijke commissie/comité Veiligheid, financiën en
algemene zaken Stad - Sociaal Huis. Vaststelling agendapunten
vergadering dd. 3 oktober 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de gezamenlijke
commissie/comité Veiligheid, Financiën en Algemene Zaken Stad – Sociaal Huis van woensdag
3 oktober 2018 om 20.00 uur in zaal Wollebrandt:
 1. Goedkeuring verslag vergadering woensdag 12 september 2018.
 2. Decreet Lokaal Bestuur (toelichting door Jan Cottyn, Afdelingshoofd
Bestuursondersteuning).

Bestuurlijk Beheer. Gezamenlijke commissie/comité Welzijn Stad - Sociaal
Huis. Vaststelling agendapunten vergadering dd. 1 oktober 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt volgend agendapunt vast voor de vergadering van de gezamenlijke
commissie/comité Welzijn Stad – Sociaal Huis van maandag 1 oktober 2018 om 19.00 uur in
zaal Wollebrandt:
 1. Goedkeuring verslag vergadering 10 september 2018.
 2. Project gezinsarmoede (toelichting door Mathias Vaes, afdelingshoofd Sociale zaken).

Belastingen en Inningen. Aanpassing retributiereglement op prestaties voor
en levering van materiaal aan derden. Vaststelling van de tarieven van
het retributiereglement op prestaties voor en levering van materiaal
aan derden, onder voorbehoud van de goedkeuring van het
retributiereglement door de gemeenteraad van 25 september 2018 en
verwijzing naar de gemeenteraad ter goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanpassing van het retributiereglement op prestaties voor en levering van materiaal aan
derden, met ingang van 1 oktober 2018 en voor een termijn eindigend op 31 december
2019.
Collegebeslissingen website
14 september 2018

5

Artikel 2
Het college stelt vanaf 1 oktober 2018, in toepassing van artikel 43 § 2 – 15° van het
gemeentedecreet, de tarieven vast van het retributiereglement “op prestaties voor en levering
van materiaal aan derden”, onder voorbehoud van de goedkeuring van het retributiereglement
op prestaties voor en levering van materiaal aan derden door de gemeenteraad van 25
september 2018:
1) Aanpassingen aan boordstenen voor garageopritten (excl. aanpassing
verharding voetpad):
....................................... 23,00 euro per strekkende meter boordsteen.
2)

Aanpassingen aan de verharding van het voetpad:
a) met herbruikbare materialen: ...................................... 39,00 euro per m²
b) met gebruik van nieuwe materialen: ............................ 48,00 euro per m²
c) met gebruik van herbruikbare betonstenen: .................. 42,00 euro per m²
d) met gebruik van nieuwe betonstenen: ......................... 54,00 euro per m².

3) a)
b)
4)

Aansluiting op hoofdriolering - enkel, RWA of DWA: ..... 1.500,00 euro
Aansluiting op hoofdriolering - dubbel, RWA en DWA in dezelfde sleuf:
............................................................................. 1.750,00 euro.

Ontstoppen riolering (per aansluiting):
a)
b)
c)

door middel van een kabel: .......................................... 200,00 euro
door middel van een hogedrukreiniger: ......................... 300,00 euro
door het graven naar een aansluiting
in het voetpad en/of het wegdek: ................................. 500,00 euro

5)

Per cameraonderzoek van huisaansluitingen: ....................... 250,00 euro

6)

Aansluiting regenwater op bestaande afloop: ....................... 500,00 euro

7) Afkoppeling hemelwaterafvoer van het rioleringsnet:
a)
woning met de gevel op de rooilijn:
gratis
b) rijwoning met een voortuin: ................................. 100,00 euro + keuring:
.................................................................................. 75 euro
c) halfopen bebouwing (optimale afkoppeling): ........... 175,00 euro+ keuring:
................................................................................ 100 euro
d) halfopen bebouwing (volledige afkoppeling): ................. 250,00 euro +
keuring:............................................... ........................ 125 euro
e) open bebouwing: .................................. ............. 300,00 euro + keuring:
.......................................................... ........................ 125 euro
f) aansluitingsvergoeding voor een IBA: ..... .................... 1.500,00 euro
8)

Wegbreken van een reukafsnijder: ...................................... 750,00 euro

9)

Inbuizing baangracht (max. 5m / kadastraal perceel): ......... 1500,00 euro

10) Verplaatsingforfait bij afwezigheid / onnodige interventie: ...... 100,00 euro
11) Per zandzakvulmachine in de periode van april tot en met september:
per dag: .................................................................... 500,00 euro
per week: ............................................................... 1.500,00 euro
De waarborg voor de zandzakvulmachine bedraagt 500,00 euro.
De zandzakvulmachine wordt enkel aan openbare besturen uitgeleend en
indien volgens de weersvoorspellingen er gedurende de periode van
uitlening geen wateroverlast wordt voorspeld.
12) per zandzak en per bigbag ter beschikking gesteld aan andere
gemeentebesturen of aan de Hulpverleningszone Rivierenland voor het gebruik
buiten het grondgebied van de stad Mechelen:
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Per zandzak: ................................................................. 2,00 euro
Per bigbag: ................................................................ 100,00 euro
13) per rookmelder 7,44 euro en per pakket van 3 rookmelders 20,67 euro
14) een jaarlijks forfaitair bedrag van 317,36 euro voor het ter beschikking
stellen van elektriciteit aan de terraszone ‘middenplein Ijzerenleen’
tussen de Geitestraat en de Blauwhondstraat.
De overige geleverde materialen worden aangerekend aan de prijs die de stad ervoor heeft
betaald verhoogd met 10 % voor administratie- en magazijnkosten.
De aldus bekomen eenheidsprijs wordt afgerond:
a) naar de lagere eurodeciem als de eurocentiem beperkt blijft tot 4 of minder is;
b) naar de hogere eurodeciem als de eurocentiem 5 bereikt of meer is.
Voor de beschikbaarstelling van volgend materiaal wordt volgende retributie per dag en per
stuk aangerekend. Elke begonnen dag wordt als één dag aangerekend:
-bij normale procedure (materiaal wordt 24 of 48 uur op voorhand geplaatst):
verkeersbord (incl. staander): .................................................... 16,55 euro;
nadarbareel (incl. knippersysteem en lantaarn): ........................... 41,35 euro
-bij dringende procedure (materiaal wordt binnen de 24 uur geplaatst):
verkeersbord (incl. staander): .................................................... 24,80 euro;
nadarbareel (incl. knippersysteem en lantaarn): ........................... 57,85 euro
-bij hoogdringende procedure (materiaal wordt binnen de 2 uur geplaatst):
verkeersbord (incl. staander): .................................................... 28,95 euro;
nadarbareel (incl. knippersysteem en lantaarn): ........................... 70,25 euro
De retributie per bord bedraagt maximaal 124,00 euro.
(excl. 21% btw)
De Mechelse jeugd-, sport- en culturele verenigingen, voor zover de kwestieuze activiteiten
geen winstoogmerk nastreven, verenigingen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
of instellingen van openbaar nut waarin het stadsbestuur vertegenwoordigd is, de op het
grondgebied van de stad gelegen scholen binnen hun schoolse werking en de erkende
besturen van de eredienst van de stad Mechelen betalen 25% van de in dit reglement
vermelde tarieven.
Aanpassingen aan boordstenen en aan de verharding van het voetpad zijn gratis:
• indien op initiatief van de stad een straat wordt heraangelegd;
• indien de aanvrager aan volgende cumulatieve voorwaarden voldoet:
- de aanvrager is een natuurlijk persoon;
- de aanvrager is officieel erkend als persoon met een handicap door de DG Personen
met een handicap of door andere instellingen zoals het Fonds voor Beroepsziekten of
het Fonds voor Arbeidsongevallen en levert daarvan het bewijs via een attest
uitgereikt door voornoemde instellingen;
- de aanvraag betreft een aanpassing aan het voetpad aan de domicilie van de
aanvrager.

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

Sport. Sportondersteuning. Erkenning als "erkende sportvereniging in
Mechelen" 2018 - reeks 5.
Besluit:
Artikel 1
Het college erkent volgende sportverenigingen als ‘erkende sportvereniging in Mechelen’. De
erkenning loopt tot 1 maart 2019:

1

Club

Sporttak

Zen Kenpo System

Karate

Motivering
Dossier in orde

Natuur- en Groenontwikkeling. Natuurvergunning onderhoud waterlopen.
Advies voor Provincie Antwerpen.
Besluit:
Artikel 1
Het college verleent gunstig advies op de adviesvraag van de dienst Integraal Waterbeleid van
de Provincie Antwerpen, voor het onderhoud van waterlopen, meer specifiek het maaien van
water- en oevervegetatie van onbevaarbare waterlopen 2de categorie en waarvoor wordt
afgeweken van de Code voor Goede Natuurpraktijk voor waterlopen, door tijdens de
zomerperiode een deel van de Stenegootbeek te maaien te Walem, en dit tot en met 31 mei
2021.

Vastgoedbeleid. Tinel. VME Tinel Ondergrondse parking. Bijdrage
Waarborgfonds. Onvoorziene uitgaven. Opdracht tot betaling en
inschrijving in budgetwijziging nr. 2/2018, met toepassing van artikel
157 gemeentedecreet. Verwijzing voor kennisname naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de vraag door syndicus Hevo tot betaling door de stad van haar
bijdrage aan het waarborgfonds van de VME Tinel Ondergrondse parking.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de afdeling Financiën om, in toepassing van artikel 157 2de lid
van het gemeentedecreet, over te gaan tot onmiddellijke betaling van 18.962 euro en hiervoor
in budgetwijzing nr. 2/2018 de nodige middelen te voorzien.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de afdeling Bestuurlijk Beheer om deze beslissing over te
maken aan de provinciegouverneur, in toepassing van artikel 253 - 5° van het
gemeentedecreet.
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Artikel 4
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Kennisname collegebesluit van 14 september 2018 waarbij overgegaan wordt tot
onmiddellijke uitbetaling van 18.962 euro aan syndicus Hevo tot betaling door de stad
van haar bijdrage aan het waarborgfonds van de VME Tinel Ondergrondse parking en de
middelen worden voorzien in budgetwijziging nr. 2/2018 in toepassing van artikel 157 2 de
lid van het gemeentedecreet.

Vastgoedbeleid. Kosteloze overdracht door de provincie Antwerpen aan de
stad van restgronden langsheen voormalige provinciewegen.
Verwijzen naar gemeenteraad voor goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Kosteloze overdracht door de provincie Antwerpen aan de stad van restgronden langsheen
voormalige provinciewegen.
Artikel 2
Het college verzoekt de gemeenteraad volmacht te willen verlenen aan de heren burgemeester
en algemeen directeur om de authentieke akte van eigendomsoverdracht te ondertekenen
namens de stad Mechelen.

Vastgoedbeleid. Verkaveling "De Bergen" te Hombeek. Vaststelling van de
namen Bergenstraat en Bessemstraat. Verwijzen naar gemeenteraad
voor definitieve beslissing.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Definitieve vaststelling om in de verkaveling “De Bergen” te Hombeek de bestaande
straatnaam Bergenstraat te behouden voor de hoofdontsluiting van deze verkaveling en
tot vaststelling van de naam Bessemstraat aan één van de twee zijstraten van deze
hoofdontsluiting.

Vastgoedbeleid. Verkaveling "De Bergen" te Hombeek. Vaststelling van de
straatnaam "Hellebeemd" voor één van de zijstraten van de
hoofdontsluiting van deze verkaveling verwijzen naar de
gemeenteraad voor principiële beslissing.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Principiële vaststelling van de straatnaam Hellebeemd voor één van de twee zijstraten van
de hoofdontsluiting van de verkaveling “De Bergen” te Hombeek.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de dienst Vastgoedbeleid hieromtrent de voorgeschreven
procedure te volgen.
Collegebeslissingen website
14 september 2018

9

Vastgoedbeleid. Heffen. Sint-Amandusstraat 5. Vervreemding en
herbestemming van de pastorij. Kennisname beoordelingscommissie
en gunnen aan Maarten Van Essche.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het voorstel van kandidaat Maarten van Essche voor de pastorij
Sint-Amandusstraat 5 te Heffen.
Artikel 2
Het college neemt kennis van het verslag van de beoordelingscommissie van 4 september
2018.
Artikel 3
Het college beslist de vervreemding en herbestemming van de pastorij toe te kennen aan
kandidaat Maarten Van Essche en gaat akkoord met de volgende princiepsvoorwaarden :
 Aanvaarding van het bod van 275.000 euro voor de verkoop van de pastorij.
 Het stedenbouwkundig concept dient verder afgetoetst te worden in een voortraject met de
Afdeling Omgeving en Monumentenzorg.
 Binnen de 6 maanden na de ondertekening van de compromis dient een volledig
aanvaardbaar bouwdossier ingediend te worden.
 Binnen een termijn van 2 jaar na het bekomen van de omgevingsvergunning dient het
project gerealiseerd en geopend te zijn.
 De Stad heeft een recht van wederinkoop indien de bestemming (zoals voorgesteld in het
dossier) van de pastorij wordt gewijzigd binnen de 5 jaar na het ondertekenen van de
notariële akte.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de dienst Vastgoedbeleid om de verdere voorwaarden van
verkoop af te toetsen met de kandidaat Maarten van Essche en de verkoop af te handelen.

IGEMO. Goedkeuring Minder Hinder plan voor renovatie vierendeelbruggen
en voor ombouw spoorinfrastructuur station Mechelen.

Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het Minder Hinder Plan van Tuc Rail voor de renovatie van de
vierendeelbruggen (Hanswijkvaart en Geerdegemvaart) alsook de werken voor ombouw van
de spoorinfrastructuur station Mechelen (in gebruik nemen van perron 11 en 12).
Artikel 2
Het college gaat akkoord met het Minder Hinder Plan voor de renovatiewerken aan de
vierendeelbruggen, mits er steeds doorgang voor fietsers en voetgangers wordt voorzien aan
de Geerdegemvaart met een maximalisering tot 3 meter.
Artikel 3
Het college gaat akkoord met het Minder Hinder Plan voor de werken i.v.m. de ombouw van de
spoorinfrastructuur station Mechelen met de voorgestelde werftoegangen.
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P&P - Mobiliteit. Autodelen. Goedkeuren uitbreiding cambio-aanbod in de
rand.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de locaties van de nieuwe cambio-standplaatsen in Battel
(Battelse Bergen) en Muizen (Magdalenasteenweg).
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

opdracht

Verkeerssignalisatie

Schilderen van parkeervakken en plaatsen van Pbord met onderbord ‘Autodelen’

Mobiliteit

Bestellen van infoborden

opmerking
Begin week 38

Bedrijvenzone E19 informeren dat er in de buurt
een deelauto ter beschikking is
Marketing en
communicatie

Samen met mobiliteit en cambio de bewoners
inlichten

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. EV World 6 oktober 2018.
Praktische afspraken.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan EV
Belgium voor de organisatie van EV World in de gebouwen van Thomas More en het
organiseren van testritten met elektrische voertuigen vanop verschillende locaties naar de
binnenstad op 6 oktober 2018 van 14u tot 18u, 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 nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 De testritten mogen ingericht worden op volgende parcours:
- Mechelen Noord Schaliënhoevedreef tot Wollemarkt en omgekeerd – stopplaats op
taxiplaatsen over TSM
- Parking Nekker tot Veemarkt en omgekeerd (zelfde traject als Shopping Shuttle)
- Technopolis tot Korenmarkt en omgekeerd – stopplaats aan Korenmarkt in Onze-LieveVrouwestraat
- Muizen langs Leuvensesteenweg naar centrum met stopplaats in Faid’Herbestraat
Artikel 2
Het college geeft een toelating om bewegwijzering op te hangen, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 4/10/2018 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 8/10/2018.
 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.
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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 opdracht aan de financieel beheerder de financiële aspecten als volgt te
regelen:
artikel

bedrag

omschrijving

2018140904

2000,00€

Catering EV World

2018140692

1092,76€

Catering EV World

leverancier

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. 10 op 10 dag 2 oktober 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Provincie Antwerpen – dienst mobiliteit voor de organisatie van een inspiratiemoment 10 op 10
dag op het Cultuurplein en Grote markt op dinsdag 2 oktober 2018 van 09u tot 13u30, mits
aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator. Het
evenementenloket zal de bewonersbrief opstellen en dient door de organisator voor
[datum] bedeeld te worden in de opgegeven straten.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 0,00 euro – geen commerciële
activiteit
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Waloween 27 oktober 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Dorpsraad Walem vzw voor de organisatie van Waloween in de Walemse straten en op de
terreinen van De Zonnebergen op zaterdag 27 oktober 2018 van 18u tot 24u, mits aan alle
voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
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Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator. Het
evenementenloket zal de bewonersbrief opstellen en dient door de organisator voor 13
oktober 2018 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
Gezien dit evenement valt onder de categorie grootschalig (+500 bezoekers), dienen
volgende documenten extra aangeleverd te worden, 4 weken voor het evenement, nl.
27/9/2018
- Het PRIMA dossier – werd reeds aangeleverd.

Artikel 2
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Erwin Herijgers op basis van het
blanco moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden
 de verkoop is verboden aan minderjarigen
 de verkoop mag niet gebeuren aan personen die kennelijk dronken zijn
 de aanvrager ziet er op toe dat de andere personen die eventueel drank zouden schenken
eveneens in het bezit zijn van een blanco moraliteitsattest.
Artikel 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas en elektriciteit, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Professionele standhouders moeten een positief attest van max. 2 jaar oud kunnen
voorleggen m.b.t. de gasinstallatie en elektrische installatie.
 De aansluiting van de gasflessen en kookvuren is volgens de regels van goed vakmanschap
(correcte ontspanners, gasslang max. 3 jaar oud, staat van de toestellen, aanwezigheid
afsluitkranen,…).
 De gasflessen worden afgeschermd voor het publiek, rechtop geplaatst op een stabiele
ondergrond en beschermd tegen omvallen. Ze mogen geen hinder vormen voor gebouw.
Het bijvullen mag niet gebeuren tijdens gebruik van de toestellen. Enkel het benodigd
aantal gasflessen mogen aanwezig zijn.
 Zeildoeken van (open) tenten waarin kooktoestellen of open vuren worden gebruikt, dienen
uit onontvlambare materialen zijn vervaardigd. Een attest moet kunnen worden
voorgelegd.
 Nabij kooktoestellen, barbecue en open vuren dienen adequate blusmiddelen aanwezig te
zijn. Bijkomend voor friteuses is een branddeken te voorzien. In de nabijheid moet steeds
iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen niet
onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 4
Het college geeft toelating tot het plaatsen van vuurspuwer en vuurkorven, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 De bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd.
 Een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten.
 Nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen (6kg Abc of gelijkwaardig) aanwezig te
zijn. In de nabijheid moet steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar;
niet gedoofde vuren mogen niet onbeheerd worden gelaten.
 Algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- Het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- De veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- Het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
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Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Wijkonderhoudsteam

27/10/2018

Leveren van 5 vuilnisbakken

Uitvoeringsdiensten

27/10/2018

Leveren van 6 vario’s

Verkeerssignalisatie

27/10/2018
van 17u30
tot 22u30

Parkeervrij maken van A.
Detaeyestraat en T.
Vinckxlaan met uitzondering
van de parkeervakken en 2
stukken doorlopende straat
links, rechts en tussen de
garages

opmerking

Er wordt een
administratieve kost
van 25euro
aangerekend

Artikel 6
Tijdens de heksenstoet dient de organisator beroep te doen op seingevers teneinde de
veiligheid van de deelnemers te garanderen.
Op alle kruispunten langs de omloop, ook deze die bemand worden door een politieambtenaar,
waar de deelnemers van de optocht in aanraking kunnen komen met het verkeer, dient een
seingever opgesteld te worden. De seingevers dienen aangeduid en opgesteld te worden op de
volgende kruispunten:
•
T. Vincxklaan – T. Vincxklaan
•
T. Vincxklaan – T. Vincxklaan
•
T. Vincxklaan – A. De Taeyestraat
•
A. Detayestraat – Pastorijstraat
•
Kloosterstraat – Pastorijstraat
•
Pastorijstraat – Lakenraamstraat
•
Pastorijstraat – Muskenstraat
•
Pastorijstraat – Korenkorfstraat
•
Korenkorfstraat – Besterveld
•
Besterveld – Kloosterstraat
•
Kloosterstraat – Pastorijstraat
•
Pastorijstraat - A. De Taeyestraat
•
T. Vincxklaan – A. De Taeyestraat
•
T. Vincxklaan – T. Vincxklaan
•
T. Vincxklaan – T. Vincxklaan
De seingevers moeten tenminste 18 jaar oud zijn en dragen om de linkerarm een band met
horizontaal de nationale kleuren en in zwarte letters op de gele strook het woord
"signaalgever". Om het verkeer stil te leggen moeten zij gebruik maken van een schijf waarop
het verkeersbord C3 op beide zijden is afgebeeld.
De lijst van de namen, geboortedatum, adres van de seingevers moet uiterlijk zeven dagen
voor de aanvang van de activiteit overgemaakt worden aan de lokale politie, dienst openbare
orde, openbare.orde@politiemechelen.be
Artikel 7
Bij het verbranden van de heks dient men minstens 4 meter afstand tot publiek te houden en
6 meter naar de gebouwen toe. Er dienen minstens 3 blusapparaten in de buurt te zijn met 6
kg ABC poeder. Men moet aan de brandweer een GSM nummer beschikbaar stellen van een
verantwoordelijke ter plaatse. De organisatoren leven de bepalingen van veldwetboek en
boswetboek na.
Artikel 8
Het college neemt akte van de volgende opdracht van de burgemeester aan de politie:
opdracht
Politiebegeleiding
voorzien bij de stoet
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opmerking

zaterdag 27 oktober 2018, 19u tot einde
stoet (ongeveer 2u)
14

Artikel 9
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van de heksenstoet ‘Waloween’, die doorgaat op 27 oktober 2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de heksenstoet ‘Waloween’, die doorgaat op 27 oktober 2018 in
Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 27 oktober 2018, behoudens
andersluidende.
Artikel 2: A. De Taeyestraat
-Het parkeren is verboden tussen de Pastorijstraat en het einde van de straat, op 27 oktober
2018 tussen 17u30 en 22u30, aan beide zijden van de rijbaan. Deze maatregel wordt ter
kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen van het type Xa, die het
begin van de reglementering aanduiden, van het type Xd, die de herhaling van de
reglementering aanduiden.
Artikel 3: Theo Vinckxlaan
-Het parkeren is verboden tussen de A. De Taeyestraat en het einde van de straat, op 27
oktober 2018, tussen 17u30 en 22u30, aan beide zijden van de rijbaan. Deze maatregel wordt
ter kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen van het type Xa, die
het begin van de reglementering aanduiden, van het type Xd, die de herhaling van de
reglementering aanduiden.
Artikel 4:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 5:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 6:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Tweehandsverkoop boeken, CD en
vinyl 13 oktober 2018 in Sint-Gummaruskerk.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de organisatie van een verkoop 2 de handsboeken, CD’s en Vinyl
door vzw Samen Wonen Mechelen in de Sint Gumarrus kerk op zaterdag 13 oktober 2018 van
10u tot 16u, 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 nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 De gevraagde tafels kunnen niet ter beschikking gesteld worden. Deze zijn reeds allemaal
verhuurd dat weekend.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Verkeerssignalisatie

13/10/2018
van 07u tot
18u
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Artikel 3
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van een tweedehandsverkoop van VZW Samen Wonen Mechelen die doorgaat op
13 oktober 2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van een tweedehandsverkoop van VZW Samen Wonen Mechelen die
doorgaat op 13 oktober 2018, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op
13 oktober 2018 uur behoudens andersluidende.
Artikel 2: Kerkhoflei ter hoogte van de Sint-Gummaruskerk
 Het parkeren is verboden op 13 oktober 2018 tussen 7.00 en 18.00 uur. 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 herhaling van de reglementering aanduiden.
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.

Overheidsopdrachten. Verlagen van voetpaden in Mechelen. Goedkeuring
gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Verlagen van voetpaden in Mechelen” akte van het
gunningsvoorstel, opgesteld door de afdeling Openbaar Domein.
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 “Verlagen van voetpaden in Mechelen” op basis van het verslag
van nazicht aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde
Wegeplant NV, Puursesteenweg 397A te 2880 Bornem.

Overheidsopdrachten. Raamcontract voor elektriciteitswerken in diverse
gebouwen voor de groep Mechelen voor 4 jaar. Gunning van bestek
2018-OO-GEBB-352.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Raamcontract voor elektriciteitswerken in diverse
gebouwen van de groep Mechelen voor 4 jaar” akte van het verslag van nazicht van de
offertes van 29 augustus 2018, opgesteld door de ontwerper, Ingenium nv, Nieuwe SintAnnadreef 23 te 8200 Brugge.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
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Artikel 3
Het college gunt de opdracht “Raamcontract voor elektriciteitswerken in diverse gebouwen van
de groep Mechelen voor 4 jaar” op basis van het verslag van nazicht aan de economisch meest
voordelige regelmatige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding),
zijnde Electro Zwijsen nv, A. Stocletlaan 202 te 2570 Duffel, tegen de eenheidsprijzen vermeld
in de offerte van deze inschrijver.

Sociaal Beleid. Opdracht tot de uitbetaling van de toelage aan de
basisscholen gevestigd in Mechelen in het kader van het ochtend-,
middag- en avondtoezicht die de scholen organiseren.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft opdracht tot verdeling en betaalbaarstelling van de ondersteuning van
200.000 euro voor de organisatie van kwaliteitsvolle opvang in de bassischolen gedurende het
schooljaar 2017-2018. De verdeling van de toelage tussen de scholen van het vrije net en het
gemeenschapsonderwijs is voorzien volgens het aantal leerlingen in de netten op 1 februari
2017.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de dienst financiën tot de betaalbaarstelling en uitbetaling van:
 een bedrag van 99.866,13 euro aan Scholengroep 5 van het Gemeenschapsonderwijs;
 een bedrag van 100.133,87 euro aan vzw De Ranken (koepel voor het vrij onderwijs).

Sociaal Beleid. Vrijwillige terugkeer. Beslissing tot het ondersteunen van de
aanvraag van Steunpunt Asiel en Migratie vzw om Conex partner /
vrijwillige terugkeer te worden van Fedasil.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de mogelijkheid van Steunpunt Asiel en Migratie vzw om Conexpartner (vrijwillige terugkeer) te worden van Fedasil.
Artikel 2
Het college besluit om de aanvraag van Steunpunt Asiel en Migratie vzw om Conex-partner
(vrijwillige terugkeer) te worden te ondersteunen en dit mee te delen aan de vzw en aan
Fedasil.
Artikel 3
Het college deelt mee aan Steunpunt Asiel en Migratie vzw dat het pas binnen de nieuwe
bestuursperiode duidelijk kan zijn of er afspraken kunnen volgen om dit thema structureel op
te nemen binnen het samenwerkingsverband regio Rivierenland.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Hombeeksesteenweg - nutswerken.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed:
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Hombeeksesteenweg/Mechelseweg te 2800 Mechelen over een afstand van 550 meter (vanaf
kruispunt Egide Walschaertsstraat richting Mechelen).
Artikel 2
Het college legt aan de uitvoerder van de werken volgende maatregelen op:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u )
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
Routes werfverkeer:
 De werftransporten dienen zoveel mogelijk gebruik te maken van het hoger wegennet.
 Deze werfroutes dienen proper te worden gehouden.
 De lading dient afgedekt te worden conform artikel 45 van de wegcode. (KB van 1/12/1975)
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
 in de schoolstraten (tijdens de vastgelegde uren per school).
Voor de transporten in de binnenstad:
van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter is een afzonderlijke aanvraag nodig bij de dienst
signalisatie. Deze transporten zijn niet toegelaten op:
 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 07.45 en 08.45 u en tussen 15.30 en 17.00
u;
 woensdag tussen 07.45 en 08.45 u, tussen 11.45 en 12.45;
 deze bepaling geldt niet tijdens de officiële schoolvakanties
Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Voorwaarden bij sloopwerken:
De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief afgevoerd,
waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere afvalstoffen.
De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en keurt goed:
Er wordt gewerkt in 4 fasen.
 1° fase: 115 meter terug richting Mechelen vanaf kruispunt Egide Walschaertsstraat
Er wordt voor de fietsers een corridor voorzien richting Hombeek. Het gemotoriseerd
verkeer heeft 1 rijstrook in elke richting. Aan de verkeerslichten is voorsorteren niet meer
mogelijk.
Snelheidsregime 30 Km/u
 1° fase vervolg: 115 meter richting Mechelen volgend op 1° fase
Er wordt voor de fietsers een corridor voorzien richting Hombeek. Hierdoor blijft er op de
rijbaan maar 3,5 meter over. De beurtelingse regeling gebeurt door middel van tijdelijke
verkeerslichten.
Snelheidsregime 30 Km/u
 2° fase: 130 meter richting Mechelen volgend op 1° fase vervolg
Er wordt voor de fietsers een corridor voorzien richting Hombeek. Hierdoor blijft er op de
rijbaan maar 3,5 meter over. De beurtelingse regeling gebeurt door middel van tijdelijke
verkeerslichten.
Snelheidsregime 30 Km/u
 3° fase: 90 meter richting Mechelen volgend op 2° fase
Er is geen corridor meer, gemengd verkeer. De breedte op de rijbaan blijft 7 meter.
Snelheidsregime 30 Km/u
 4° fase: 90 meter richting Mechelen volgend op 3° fase
Er is geen corridor meer, gemengd verkeer. De breedte op de rijbaan blijft 7 meter.
Snelheidsregime 30 Km/u
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Werfsignalisatie:
Zie voorgelegd(e) plan(nen). Het signalisatieplan is door de politiezone Mechelen-Willebroek
(PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct verklaard.
Ter beveiliging van de actieve weggebruikers:
Voetgangers:
Er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens, rolstoelen, ..., vlot
en veilig het voetpad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal 2cm en hebben een
afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1meter. In combinatie met een fietspad dient
deze 2 meter te zijn.
Fietsers:
Er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met fietsen, bakfietsen,
fietsaanhangwagen, ... , vlot en veilig het fietspad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal
2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te
worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk enkelrichtingsfietspad is 1 meter. Voor het
tweerichtingsfietspad is deze minimaal 2 meter. In combinatie met een enkelrichtingsfietspad
dient deze 2 meter te zijn.
Artikel 4
Het college legt op dat de signalisatie van de werken/hinder, dient uitgevoerd te worden
overeenkomstig de plannen welke conform zijn bevonden door de politie Mechelen –
Willebroek.
Artikel 5
Het college neemt kennis van de bijzondere maatregelen en besluit de voorbehouden
parkeerplaats voor persoon met een handicap, die door de werfinrichting niet kan benut
worden, voor de duur van de werken verplaatst wordt naar Hombeeksesteenweg ter hoogte
van het nummer 380.
Artikel 6
Het college besluit de werf, Hombeeksesteenweg/Mechelseweg te 2800 Mechelen over een
afstand van 550 meter (vanaf kruispunt Egide Walschaertsstraat richting Mechelen), in de
periode van 24-09-2018 tot 12-10-2018, toe te staan op voorwaarde dat de
bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt wordt aan dienst infrastructuur.
 de bewoners van de betreffende straat ten laatste 10 en ten vroegste 15 kalenderdagen
voor aanvang van de werken schriftelijk in te lichten i.v.m. de werken. Het ontwerp
bewonersbrief dient voorgelegd aan de communicatiecel wegenwerken.
Artikel 7
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden.
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Artikel 8
Het college geeft volgende opdrachten:
Dienst
Communicatiecel
Wegenwerken
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Opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.
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Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Adegemstraat - Olivetenvest.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed: 2800 Mechelen – Adegemstraat kruispunt
Olivetenstraat – R12, nutswerken.
Artikel 2
Het college legt aan de uitvoerder van de werken volgende maatregelen op:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
 van maandag tot en met vrijdag: aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u
 zaterdagen: enkel indien nodig (aanvang om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u )
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
Routes werfverkeer:
 De werftransporten dienen zoveel mogelijk gebruik te maken van het hoger wegennet.
 Deze werfroutes dienen proper te worden gehouden.
 De lading dient afgedekt te worden conform artikel 45 van de wegcode. (KB van 1/12/1975)
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
 in de schoolstraten (tijdens de vastgelegde uren per school).
Voor de transporten in de binnenstad:
van meer dan 10 ton en groter dan 11 meter is een afzonderlijke aanvraag nodig bij de dienst
signalisatie. Deze transporten zijn niet toegelaten op:
 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 07.45 en 08.45 u en tussen 15.30 en 17.00
u;
 woensdag tussen 07.45 en 08.45 u, tussen 11.45 en 12.45;
 deze bepaling geldt niet tijdens de officiële schoolvakanties
Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Voorwaarden bij sloopwerken:
De uitvoerder verbindt er zich toe bij afbraak dat de verspreiding van bouwstof tot een
minimum wordt beperkt. Afbraakmateriaal wordt op de site gesorteerd en selectief afgevoerd,
waarbij bijzondere aandacht voor gevaarlijke, asbesthoudende en andere afvalstoffen.
De straten in de onmiddellijke omgeving van de werf moeten proper gehouden worden.
Eventueel afval dat van de transporten afkomstig is, moet opgeruimd worden.
Artikel 3
Het college neemt kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en neemt
volgende beslissingen:
Er wordt gewerkt in verschillende fasen (de tijdsduur per fase is moeilijk op te geven)
 Fase 1: zuidzijde kruispunt
De voorsortering aan het kruispunt met de R12 valt weg. De vrije doorgang blijft 3,1
meter.
De fietsbeugels vallen volledig binnen de werfzone en dienen niet verwijderd te worden.
Fietsers rijdende op de R12 in de richting van het kruispunt Adegemstraat, richting
centrum, dienen af te stappen. Zij die rechtdoor rijden gaan een stukje over het trottoir,
afschuining wordt voorzien.
 Fase 2: noordzijde kruispunt
De voorsortering aan het kruispunt met de R12 valt weg. De vrije doorgang blijft 3,1
meter.
De fietsers, centrum uit, rijden mee op de rijbaan, gemengd verkeer.
De Olivetenstraat is ter hoogte van het kruispunt met de Adegemstraat afgesloten. Er
wordt een omleiding ingesteld.
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Fase 3: zuidzijde kruispunt
De voorsortering aan het kruispunt met de R12 valt weg. De vrije doorgang blijft 3,1
meter.
Fietsers rijdende op de R12 in de richting van het kruispunt Adegemstraat, richting
centrum, dienen af te stappen.
Fase 4: noordzijde kruispunt
De voorsortering aan het kruispunt met de R12 valt weg. De vrije doorgang blijft 3,1
meter.
Ter hoogte van de werfzone dienen voetgangers over te steken.
De Olivetenstraat is ter hoogte van het kruispunt met de Adegemstraat afgesloten. Er
wordt een omleiding ingesteld.
Fase 5: Olivetenstraat
Er wordt eenrichtingsverkeer ingesteld waarbij het inrijden via de Adegemstraat niet meer
mogelijk is, uitgezonderd voor fietsers. Er wordt een omleiding voorzien.

Ter beveiliging van de actieve weggebruikers:
Voetgangers:
Er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met kinderwagens, rolstoelen, ..., vlot
en veilig het voetpad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal 2cm en hebben een
afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk voetpad is 1meter. In combinatie met een fietspad dient
deze 2 meter te zijn.
Fietsers:
Er moeten steeds voorzieningen worden getroffen om met fietsen, bakfietsen,
fietsaanhangwagen, ... , vlot en veilig het fietspad op en af te rijden. Drempels zijn maximaal
2cm en hebben een afgeschuinde rand onder 45°. Indien nodig dienen hellingen, rampen te
worden voorzien.
Rijplaten e.d. zijn minimaal 1m20 breed, zijn aaneen geschakeld en liggen stabiel.
Werfmateriaal hoort, net als andere obstakels, niet op de loop- of/en fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk enkelrichtingsfietspad is 1 meter. Voor het
tweerichtingsfietspad is deze minimaal 2 meter. In combinatie met een enkelrichtingsfietspad
dient deze 2 meter te zijn.
Artikel 4
Het college legt op dat de signalisatie van de werken/hinder, dient uitgevoerd te worden
overeenkomstig de plannen welke conform zijn bevonden door de politie Mechelen –
Willebroek.
Artikel 5
Het college besluit de werf, 2800 Mechelen – Adegemstraat kruispunt Olivetenstraat – R12, in
de periode van 24-09-2018 tot en met 19-10-2018, toe te staan op voorwaarde dat de
bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt wordt aan dienst infrastructuur.
 de bewoners van de ..straat ten laatste 10 en ten vroegste 15 kalenderdagen voor aanvang
van de werken schriftelijk in te lichten i.v.m. de werken. Het ontwerp bewonersbrief dient
voorgelegd aan de communicatiecel wegenwerken.
 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.
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Artikel 6
Het college geeft opdracht aan de afdeling openbaar domein om in samenspraak met de politie
deze werken af te stemmen / te coördineren met de herinrichtingswerken die in opdracht van
de stad worden uitgevoerd op deze locatie (fietspad, inrijden,...).
Artikel 7
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden.
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Artikel 8
Het college geeft volgende opdrachten:
Dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

Opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Aanvullende reglementen
betreffende invoering statuut woonerf:
- Kroonstraat en Kromme Elleboogstraat;
- Korte Veluwestraat.
Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling ‘Aanvullend reglement betreffende het invoeren van een woonerf in de
Kroonstraat en Kromme Elleboogstraat’.
 Vaststelling ‘Aanvullend reglement betreffende het invoeren van een woonerf in de Korte
Veluwestraat’.

Bestuurlijk Beheer. Cipal. Voordracht kandidaat-bestuurder. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Voordracht van de heer Stefaan Deleus, schepen, als kandidaat-bestuurder van Cipal, ter
vervanging van de heer Walter Schroons.

Toezicht Financiën. OCMW-vereniging Dodoens. Jaarrekening 2017.
Verwijzen rekening voor gunstig advies naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
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Advisering jaarrekening 2017 OCMW-vereniging Dodoens.

Monumentenzorg. Stedelijke Prijs Bouwkundig Erfgoed 2018. Resultaat
publieksprijs.
Besluit:
Artikel 1
Het college kent de publieksprijs van de Stedelijke Prijs Bouwkundig Erfgoed 2016 toe aan de
heer en mevrouw Poels-Ryckeboer, Caputsteenstraat 73, 2800 Mechelen.
Artikel 2
Het college beslist twee Mechelenbons ter waarde van 25 euro weg te schenken
overeenkomstig uitloting.
Artikel 3
Het college beslist aan de overige kandidaten een kleine attentie onder de vorm van een
Mechelenbon ter waarde van 25 euro te geven.
Artikel 4
Het college keurt de interne kredietaanpassing van raming met volgnummer 2018140053 en
budgetsleutel 2018/6130350/70/0720/01 voor 900 EUR naar raming met volgnummer
2018160421 en budgetsleutel 2018/6490120/70/0720/01 goed.

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Mechelen klimaatneutraal. Goedkeuring
locatie renovatiemobiel september 2018 en het geven van opdrachten.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het plaatsen van de Renovatiemobiel aan Lokaal Dienstencentrum Den Abeel
van 21 september 2018 tot en met 24 september 2018 goed.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Marketing en
Communicatie

September
2018

Transport en
Evenementen

21/9/2018

Transport en
Evenementen

24/9/2018
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opdracht
Ondersteuning publiciteit via
verschillende kanalen (website,
Facebook, Hoplr, de Nieuwe
Maan, …).
Transport en opstellen
Renovatiemobiel van Grote
Markt, Mechelen naar LDC Den
Abeel, Jozef Verbertstraat 61,
Mechelen (voorzien van
elektriciteit via stopcontact LDC
Den Abeel).
Afbreken en transport van de
Renovatiemobiel in LDC Den
Abeel naar de opslagplaats van
de Renovatiemobiel.

opmerking
Te bekijken met de
projectcoördinator.
Afspraak maken met
verantwoordelijke
Sofie Rogge.

Afspraak maken met
conciërge Marcel
Govaerts.
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P&P - Mobiliteit. Goedkeuring ondersteuning aan Bouwlogistiek-project van
Connact vzw / Ecokoeriers.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord om het project duurzame bouwlogistiek van Connact vzw/Ecokoeriers
inhoudelijk en financieel te ondersteunen met 5.000 € incl. BTW.

Strategie en Ontwikkeling. Europese subsidies EFRO: subsidieaanvraag
ecosysteem jong ondernemerschap 2800.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de indiening van subsidieaanvraag dd. 18/5/2018 i.h.k.v. EFROoproep versterking ecosystemen in studentensteden voor een totale projectkost van 634.655
euro over 2 jaar (1/11/2018 – 31/10/2020).
Artikel 2
Het college neemt kennis van het schrijven van EFRO dd. 30/07/2018 met de goedkeuring van
de subsidieaanvraag en geeft opdracht aan de dienst Economie en de dienst Strategie en
Ontwikkeling tot herwerking van het dossier conform de inhoudelijke en technische
voorwaarden van EFRO bij de goedkeuring en tot interne afstemming met de diensten die
betrokken worden in de uitvoering van het project.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de afdeling Financiën, onder voorbehoud van goedkeuring van
de subsidieaanvragen door subsidieverleners a rato van 70% subsidie (40% EFRO en 30%
HERMES), het project op te nemen in budgetwijziging nr. 2/2018.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de diensten Economie en Strategie & Ontwikkeling, na
vastlegging door subsidieverleners van de toegekende subsidiebedragen, een gedetailleerde
budgettabel over te maken aan de dienst boekhouding en de aanstelling van personeel af te
stemmen met de dienst Personeel.
Artikel 5
Het college geeft opdracht aan de dienst Strategie & Ontwikkeling, onder voorbehoud van
goedkeuring van de subsidieaanvragen door subsidieverleners a rato van 70% subsidie (40%
EFRO en 30% HERMES), tot ondertekening van het subsidiecontract met de subsidieverleners
en van de partnerschapsovereenkomsten.

Overheidsopdrachten. Wegen- en rioleringswerken Sint-Albertuswijk.
Verwijzing van bestek 2018-OO-OD-417 en wijze van gunnen naar
gemeenteraad voor goedkeuring.
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Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de Openbare procedure, aan de voorwaarden
en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2018-OO-OD-417 inzake de opdracht
“Wegen- en rioleringswerken Sint-Albertuswijk te Mechelen” met als enige
gunningscriterium de prijs.
Artikel 2
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
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