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

P&P - Mobiliteit. Verkeerscommissie. Aktename verslag vergadering 15
november 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de Verkeerscommissie van 15 november 2018.
Dit verslag zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering van 14
december 2018, na goedkeuring ervan.

Belastingen en Inningen. Belasting op bedrijfsgebouwen op bedrijfsruimten
die beschouwd worden als onafgewerkt, leegstaand of verwaarloosd
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op
leegstaand en/of verwaarloosde bedrijfsruimten – aanslagjaar 2018-1 voor een totaal bedrag
van € 255.648,77.

Belastingen en Inningen. Belasting op publiek toegankelijke ruimte van
commerciële zaken via Promotaks. Vaststelling en
uitvoerbaarverklaring bijkomend kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op de voor
het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen, gelegen in het centrum van
Mechelen – aanslagjaar 2018 - voor een totaal bedrag van 109.700,00 €.
Artikel 2
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op de voor
het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen, gelegen in het centrum van
Mechelen – aanslagjaar 2018 van ambtswege - voor een totaal bedrag van 39.750,00 €.

Belastingen en Inningen. Belasting op sportwedstrijden 2018. Vaststelling
en uitvoerbaarverklaring kohier wedstrijden oktober 2018.
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Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier voor de
sportwedstrijden, aanslagjaar 2018 - oktober voor een totaal bedrag van € 14.249,50.

Belastingen en Inningen. Belasting op circusvoorstellingen 2018.
Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier voor de
circusvoorstellingen, aanslagjaar 2018 voor een bedrag van € 4.000,00.

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 2) voor een totaal bedrag van € 399.412,00.

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 2) voor een totaal
bedrag van € 195.000,00.

Toezicht Financiën. Kerkfabriek Catharina. Aktename notulen kerkraden van
16 november 2017 en 22 februari 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkraad van de kerkfabriek Catharina van
16 november 2017 en 22 februari 2018.
Dit verslag zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering van
14 december 2018, na goedkeuring ervan.
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Toezicht Financiën. Sociaal Huis. Aktename overzichtslijst van de
beslissingen genomen op de OCMW-raadszitting van 15 oktober 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de overzichtslijst met een beknopte omschrijving van de
beslissingen genomen in de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 oktober 2018.
De overzichtslijst zal als bijlage toegevoegd worden aan de notulen van de collegevergadering
van 14 december 2018, na goedkeuring ervan.

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:
 Sint-Lambertuslaan 35
Puntopening
T 18548
 Stenenmolenstraat 85
Puntopening
T 18550
 Schoorstraat 10
Puntopening
T 18553
 Battelsesteenweg 224
Puntopening
T 18554
Artikel 2
Het college geeft toelating aan Eandis Elektriciteitstraat 70 2800 Mechelen,
voor de uitvoering van werken:
 Wupstraat -Vennecourtlaan
Uitbreiding voor nieuwe verkaveling: OV
E 18549
 Battelsesteenweg – Karperstraat
Plaatsing MS, LS, Gasleiding
E 18552
 Kleine Nieuwedijkstraat
vervanging bestaande OV door LED
E 18556
Artikel 3
Het college geeft toelating aan Telenet Antoon Catriestraat 18 9031 Drongen,
voor de uitvoering van werken:
 Roekstraat 21
plaatsen van ondergrondse kabel T 18551
 Lange Heergracht 33 (puntopening)
Ondergronds brengen kabel T 18557
Artikel 4
Het college geeft toelating aan Pidpa Vierselsebaan 5 2280 Grobbendonk,
voor de uitvoering van werken:
 Zakstraat
Aanpassingswerken op het drinkwaternet ifv openleggen vliet Pid 18555

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Raghenoplein 17.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de private werken die zich situeren in Raghenoplein 17 en die
herstellingswerken aan een pand tot doel hebben.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en neemt volgende beslissing:
De werfzone en de plaatsing van de containers dient conform het advies van de brandweer
anders ingedeeld te worden, zodat de werfbarak niet voor de nooduitgang van het Viavia
Jokercafé staat.
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 20.00 u);
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen.
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 op 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.
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 (sloop)werken:
 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:
 de poort naar de kruidtuin wordt moeilijker bereikbaar door de werfinrichting.
Artikel 4
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
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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- en/of fietsroute thuis.
De minimale breedte van een tijdelijk enkelrichtingsfietspad is 1 meter. Voor het
tweerichtingsfietspad is deze minimaal 2 meter.
Artikel 5
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 6
Het college besluit de werf, in de periode van 07/01/2019 tot 11/03/2019 toe te staan op
voorwaarde dat de bouwheer/aannemer:
 in het bezit is van een goedgekeurd veiligheidsplan, opgemaakt door een erkend
veiligheidscoördinator;
 de bewoners/handelaars van Raghenoplein 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 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. Vergunning signaleren werken
Brusselsesteenweg 245.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de private werken die zich situeren in de Brusselsesteenweg 245
en die de bouw van een woonzorgcentrum tot doel hebben.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en neemt volgende beslissingen:
Het parkeerverbod vanaf de spoorwegbrug tot en met de inrit van de werf mag pas ingaan
vanaf 7 uur (i.p.v. 6.45 uur).
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 20.00 u);
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen.
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Er worden geen werftransporten toegelaten:
 op 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.
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 (sloop)werken:
 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 er kennis van dat het signalisatieplan door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct is verklaard en keurt dit goed.
Artikel 4
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 5
Het college besluit de werf, Brusselsesteenweg 245, in de periode van 07/01/2019 tot
20/12/2019 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 Brusselsesteenweg 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:
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de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden;
de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.

Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Mezenstraat, Karekietstraat, Oude Antwerpsebaan, Oude-Pleinstraat,
Schorsmolenstraat en Stadionstraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de werken die zich situeren in de Mezenstraat, Karekietstraat,
Oude Antwerpsebaan, Oude-Pleinstraat, Schorsmolenstraat en Stadionstraat en die kabel- en
sleufwerken tot doel hebben.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de maatregelen te treffen door de uitvoerder tijdens de werken
en neemt volgende beslissingen:
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 20.00 u);
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen.
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 op zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
Geplande transporten:
 Minimum 10 werkdagen op voorhand dienen uitzonderlijke werftransporten gemeld te
worden aan de politie van de stad Mechelen.
Wachtzone:
 Gedurende de transporturen zal een wachtzone voor de vrachtwagens worden voorzien op
een locatie te bepalen in overleg met de bevoegde instanties. Hiervoor kan het
Douaneplein benut worden tot de effectieve toegelaten transporturen zijn aangebroken.
Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
 Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Voorwaarden bij (sloop)werken:
 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 kennis van de voorstellen tot gewijzigde verkeersorganisatie en besluit:
 enkel in de Oude Antwerpsebaan moet een beurtelingse voorrangsregeling ingesteld
worden;
 in de andere straten blijft er voldoende ruimte vrij zodat 2 richtingen doorgang behouden.
Artikel 4
Het college neemt er kennis van dat de signalisatieplannen door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct zijn verklaard en keurt deze goed.
Artikel 5
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 2 cm
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 1 meter. 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 2 cm 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.
Artikel 6
Het college besluit de werf, in de periode van 21/01/2019 tot 04/03/2019 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 Mezenstraat, Karekietstraat, Oude Antwerpsebaan, Oude-Pleinstraat,
Schorsmolenstraat en Stadionstraat 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 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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Onderwijsondersteuning. Onderwijsoverleg Mechelen. Goedkeuring
ondersteuning Onderwijsbeurs Secundair Onderwijs regio Mechelen 27
februari 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de elfde editie ‘Onderwijsbeurs Secundair Onderwijs regio
Mechelen’, die plaatsvindt op woensdag 27 februari 2019 van 14 tot 19u30 uur in Technopolis,
een gemeenschappelijke organisatie van de verschillende onderwijsnetten en gecoördineerd
door het O.O.M.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Uitvoeringsdiensten

Eind januari
2019

Ophanging banner
“onderwijsbeurs” vóór stadhuis.

Uitvoeringsdiensten

Begin
februari
2019

Ophanging banner
“onderwijsbeurs” aan
Technopolis

Concrete datum af te
spreken met Herbert
Crol

Onderwijs

Éen week
vóór de
beurs.

Perscommuniqué

In samenspraak met
kabinet schepen voor
Onderwijs

Marketing &
Communicatie

Onmiddellijk

Aanmaak 2 banners + 2 grote
Onderwijsbeursaffiches
signalisatiebord inkom
Technopolis

Marketing &
Communicatie

Editie
februari
2019

Tekst in periodiek ‘De Nieuwe
Maan’

Marketing &
Communicatie

Vanaf
januari 2019

Bekendmaking met banner op
de openingswebpagina van de
stad en webpagina van
onderwijs

Teksten opgesteld in
samenspraak met
O.O.M.

Jeugd. Goedkeuring definitieve subsidies 2018 regulier Mechels jeugdwerk.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het voorstel van de verdeling van de subsidies 2018 voor het regulier
Mechels jeugdwerk, vanuit de budgetten van de Vlaamse Overheid, goed.
Artikel 2
Het college keurt de definitieve subsidies 2018 voor het Mechels jeugdwerk goed en geeft
opdracht aan afdeling Financiën om deze uit te betalen volgens de voorgelegde lijst.
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Jeugd. Goedkeuring uitbetaling kadervorming 2018 - deel 2.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de uitbetaling kadervorming 2018 – deel 2 goed.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financiële dienst om de subsidies kadervorming 2018 – deel
2 uit te keren aan de gerechtvaardigde aanvragers.

Jeugd. Uitbetaling subsidies kampvervoer 2018 "Eigen keuze".
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de uitbetaling subsidie kampvervoer “eigen keuze” 2018 goed.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financiële dienst om de subsidies kampvervoer “eigen
keuze” 2018 uit te keren aan de gerechtvaardigde aanvragers.

Jeugd. Uitbetaling subsidies busvervoer 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de uitbetaling subsidies busvervoer 2018 goed.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financiële dienst om de subsidies busvervoer 2018 uit te
keren aan de gerechtvaardigde aanvragers volgens de voorgelegde lijst.

Duurzame Ontwikkeling en Energie. Mechelen Klimaatneutraal. Goedkeuring
hechten aan de keuze van twee winnaars van het wedstrijdreglement
“Paraat voor het klimaat” tijdens het schooljaar 2017-2018 en het
geven van opdrachten.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan de keuze van GO! Busleyden Atheneum Campus Stassart
en Go! Busleyden Atheneum Campus Botaniek als winnaars van het wedstrijdreglement
“Paraat voor het klimaat” 2018.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de financieel direkteur de financiële aspecten als volgt te
regelen:
artikel

bedrag
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Ramingsnumer:
2018154365

35.500€

Prijs winnaar
wedstrijdreglement “Paraat
voor het klimaat”

GO! Busleyden Atheneum
Campus Stassart

Ramingsnumer:
2018154365

35.500€

Prijs winnaar
wedstrijdreglement “Paraat
voor het klimaat”

Go! Busleyden Atheneum
Campus Botaniek

Artikel 3
Het college beslist dat de communicatie op de persconferentie zal gebeuren door schepen
Marina De Bie (datum af te spreken met kabinet).
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Marketing &
communicatie

Kabinet
schepen M.
De Bie

opdracht

opmerking

Communicatieplan op te maken voor:
 Bekendmaking 2 winnaars
 Oproep tot deelname Mechelaars
Crowdfunding
 Bekendmaking editie Paraat voor het klimaat
2019
Opmaken persbericht

Milieu en Landbouw. Stand van zaken luchtmeetstation van de Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM) en nemen van beslissing locatie op de
Koningin Astridlaan.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit in te gaan op het voorstel van VMM om het meetstation op
de Koningin Astridlaan (ter hoogte van nr 186) te plaatsen.

Mondiaal Beleid. HidroPLUS ‘Water Zonder Grenzen' van Pidpa. Toestemming
indienen subsidieaanvraag in naam van stad Mechelen voor Collectief
Kanaga vzw.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist dat de dienst Mondiaal Beleid in naam van stad Mechelen het project van de
Mechelse organisatie Collectief Kanaga vzw mag indienen bij Pidpa in het kader van het
reglement HidroPlus ‘Water Zonder Grenzen’ editie 2019.

P&P - Mobiliteit. Plangroep Mobiliteit. Aktename verslag van 11 oktober
2018 en goedkeuren acties.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de Plangroep mobiliteit van 11 oktober 2018.
Artikel 2
Het college neemt volgende beslissingen:
1. Guldendal: Metingen
2. Leest-Dorp: Herschilderen busvak
3. Blarenberglaan: Geen actie
4. Geerdegemvaart: Aanbrengen thermoplast zone 30
5. Lemmensstraat: Zie artikel 3
6. Matigheidstraat: Tellingen
7. Geerdegem-Schonenberg: Geen actie
8. Struikheidestraat: Plaatsen bord spelende kinderen
9. Battelsesteenweg: Doorsturen aan AWV
10. Hogeweg: Tellingen
11. Leegheid: Politiecontrole
12. Guldendal: Plaatsen bijkomende bord blauwe zone
13. Oude Brusselsestraat: Geen actie
14. Kruiskensstraat: Paaltjes plaatsen in berm naast rijbaankussen
15. Galgestraat: Participatietraject
16. De Bergen: Verplaatsen bord bebouwde kom en plaatsen borden zone 30
17. Ridder Dessainlaan: Zie artikel 4
18. Kleine Nieuwedijkstraat: Geen actie
19. Zwaluwstraat: Opdracht om alsnog de gevraagde aanpassingen door te voeren, zodat
er op de bermen geparkeerd kan worden.
20. Hombeeksesteenweg: Zie artikel 3
21. Bruul: Geen actie
22. Van Beethovenstraatje: Plaatsen bloembak en verplaatsen bord
23. Olivetenstraat: Geen actie
24. Kooterweg: Doorsturen openbaar domein
25. Lange Zandstraat: Overleg met SKW over aanpassen bord
26. Wupstraat: Politiecontrole
27. Ontvoeringsplein: Geen actie
28. Larestraat: Geen actie
29. Zemstseweg: Apart overleg met betrokken actoren
30. Rode Molenstraat: Geen actie
31. Kreitenborgstraat: Geen actie
32. Velkgerstraat: Geen actie, mogelijk burenbemiddeling
33. Hanswijkvaart: Verplaatsen bord
34. Abeelstraat: Geen actie
35. Putsesteenweg: Fietsgleuven verwijderen of dichtmaken
36. Heembeemd: Paaltje plaatsen
37. Tuinbouwstraat: Geen actie
38. Oude Baan: Geen actie
39. Oude Baan: Fietspad en fietssymbolen markeren
40. Hanswijkdries: Metingen
41. Fonteinweg: Geen actie
42. Onder-Den-Toren: Verplaatsen borden
43. Augustijnenstraat: Geen actie
44. Paardenstraatje: Geen actie.
Artikel 3
Het college beslist in te gaan op de vraag tot het voorzien van oplossingen voor
toegankelijkheidsmoeilijkheden van personen met een handicap in de Lemmensstraat
(actiepunt 5) en Hombeeksesteenweg (actiepunt 20).
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Artikel 4
Het college beslist om de zebrapaden dwars over de Ridder Dessainlaan niet te schilderen
(actiepunt 17).
Artikel 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

Opdracht

Verkeerssignalisatie

Herschilderen busvak Leest-dorp

Verkeerssignalisatie

Schilderen thermoplast zone 30
Geerdegemvaart
Plaatsen bord spelende kinderen
Struikheidestraat
Plaatsen borden blauwe zone Guldendal

Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Team Onderhoud
Openbaar Domein
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Verkeerssignalisatie
Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein
Team Onderhoud
Openbaar Domein
Wijkonderhoud

Fin. impact

Verplaatsen bord bebouwde kom en
plaatsen zone 30 De Bergen
De gevraagde aanpassingen doorvoeren in
de Zwaluwstraat, zodat er op de bermen
geparkeerd kan worden.
Verplaatsen bord autoluw Van
Beethovenstraat
Verplaatsen bord Hanswijkvaart
Schilderen fietsstrook en fietssymbolen
Oude Baan
Verplaatsen zoneborden Onder Den Toren
Plaatsen paaltjes Kruiskensstraat
Verwijderen of dichtmaken fietsgleuven
Putsesteenweg
Plaatsen paaltje Heembeemd
Plaatsen bloembak Van Beethovenstraat

Artikel 6
Het college neemt kennis van de opdracht van de burgemeester aan de politie:
dienst

Opdracht

Politie

Metingen Hanswijkdries

Politie

Controle foutparkeren Wupstraat

Politie

Metingen Guldendal

Politie

Metingen Matigheidstraat

Politie

Metingen Hogeweg

Politie

Controle foutparkeren en snelheid
Leegheid

opmerking

P&P - Mobiliteit. Parkeren. Blauwe zone Liersesteenweg t.h.v. nieuwe
ziekenhuis - behouden standpunt.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de vragen inzake voorzien van uitzonderingen op de blauwe
zone van de Liersesteenweg in de omgeving van het nieuwe ziekenhuis.
Artikel 2
Het college beslist om geen specifieke uitzonderingen te voorzien.

Sociale Tewerkstelling. t'ASS. Aktename evaluatie en betaalbaarstelling
toelage 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de evaluatie 2018 voor t’ASS en stelt het bedrag van 12.500 euro
betaalbaar.

mmMechelen Feest. Evenementen 2019. Nieuwjaarsfeest Cederstraat
20 januari 2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Cederstraat de toelating wordt verleend om een nieuwjaarsdrink te organiseren op zondag
20 januari 2019 van 10u tot 14u, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 Algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005.
 Conform het goedgekeurde kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 mag de maximale
geluidsnorm niet meer dan 85 dB(A) bedragen.
 Algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005.
 Een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden.
 Er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP).
 Algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014.
 De organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen.
 Het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden.
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De bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.

Artikel 2
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op elektriciteit (zoals aangeduid op
het inplantingsplan), 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 (6kg ABC
bluspoeder of gelijkwaardig) 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 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

20/1/2019
van 10u
tot 14u

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van Cederstraat

opmerking


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

Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van de nieuwjaarsdrink in de Cederstraat die doorgaat op 20 januari 2019, vast als
volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de nieuwjaarsdrink in de Cederstraat die doorgaat op 20 januari
2019, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 20 januari 2019,
behoudens andersluidende.
Artikel 2: Cederstraat
-Het parkeren is verboden tussen het kruispunt met de Dennestraat en het kruispunt met de
Wilgenstraat, op 20 januari 2019 tussen 10u00 en 14u00, aan beide zijden van de rijbaan.
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door de verkeersborden E1, aangevuld met de pijlen
van het type Xa, die het begin van de reglementering aanduiden, van het type Xd, die de
herhaling van de reglementering aanduiden.
-Het verkeer is verboden voor alle bestuurders in beide richtingen, tussen het kruispunt met
de Dennestraat en het kruispunt met de Wilgenstraat, op 20 januari 2019 tussen 10u00 en
14u00. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
Artikel 3:
Deze verordening wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het
gemeentedecreet.
Artikel 4:
Inbreuken op deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de verkeerswet.
Artikel 5:
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Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2019. Plantenbeurs Hombeek 28 april
2019.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Sint-Maartenschool, vertegenwoordigd door Dirk Buelens voor de organisatie van de
Plantenbeurs in de dorpskern van Hombeek op zondag 28 april 2019 van 08u 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 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 14 april
2019 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. 28
maart 2019:
- het PRIMA dossier;
- mobiliteitsplan.
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 – organisatie van een
school.
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Dirk Buelens op basis van het
blanco moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden;
 de verkoop is verboden aan minderjarigen;
 de verkoop mag niet gebeuren aan personen die kennelijk dronken zijn;
 de aanvrager ziet er op toe dat de andere personen die eventueel drank zouden schenken
eveneens in het bezit zijn van een blanco moraliteitsattest.
Artikel 4
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas (zoals aangeduid op het
inplantingsplan), 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,…).
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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 5
Het college geeft een toelating om bewegwijzering op te hangen langs gemeentelijke wegen,
mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Deze mag geplaatst worden vanaf 26/4/2019 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 30/4/2019.
 De wegwijzers mogen geenszins:
- de vorm van publiciteit aannemen;
- groter zijn dan: 0,5 meter x 0,2 meter;
- vastgemaakt worden aan verkeerstekens, -lichten, of verlichtingspalen.
 Voor het aanbrengen van tijdelijke wegwijzers langs de gewestwegen moet toelating
worden gevraagd aan de wegbeheerder, zijnde de Vlaamse Overheid - Agentschap
Infrastructuur - Wegen en Verkeer Antwerpen - Rijksweg 26 - 2870 Puurs.
Artikel 6
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Cultuurcentrum

28/4/2019

Muziekdienst

AGB SAM

28/4/2019

Gebruik grasveldje voor de
voetbalvelden Schrale
Hamme

Uitvoeringsdiensten

28/4/2019

Water en elektriciteit aan
cultuurhuis openzetten

28/4/2019

3 vlaggen

28/4/2019

150 tafels 2m10 leveren

28/4/2019

105 nadars

28/4/2019

Kiosk plaatsen

28/4/2019

50 nadars
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opmerking

Alles in oorspronkelijke
staat wordt hersteld en
beide clubs op de
hoogte worden
gebracht door de
organisatie

Mechelse, Vlaamse en
Belgische
Af te geven op de
school
Voor het Cultuurhuis
Totale huurprijs is ….
euro
Leveren Parking
voetbaldvelden Schrale
Hamme
Kruispunt
Leibeekstraat en St.
Martinusstraat
Leveren dorpsplein
tegenover
17

Hombekerkouter 1
Marketing en
Communicatie

Wijkonderhoudsteam

Verkeerssignalisatie

Voor
28/4/2019

Alle mogelijke infokanalen
van de stad inschakelen

Voor
28/4/2019

Publiciteit voorzien op de
digitale infozuilen langs de
invalswegen

Voor
28/4/2019

Opfrisbeurt van de
grasperken en
bloemenbakken in het
centrum

28/4/2019

Leveren van 30
vuilnisbakken

28/4/2019

De nodige
verkeerssignalisatie
aanbrengen

Organisator dient zelf
zijn evenement in te
voeren in de
Uitdatabank
Onder voorbehoud van
beschikbaarheid

Op de grote
speelplaats onder het
afdak.
Zie bijgevoegd plan

Artikel 7
Het college neemt kennis van de volgende opdrachten van de burgemeester aan de politie:
opdracht

Politietoezicht en
verkeersregeling voorzien

datum

opmerking

28/4/2019

De bijzondere aandacht wordt er op bevestigd
dat:
- op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere
voertuigen van de hulpdiensten moet
gevrijwaard blijven;
- de in- en uitritten van de garages
vrijblijven.

Artikel 8
Voor de huur en plaatsing van het verkeersmateriaal worden geen kosten aangerekend.
Artikel 9
De organisator staat zelf in voor de opkuis van het openbaar domein.
Artikel 10
De kosten voor de huur van het materiaal worden aangerekend volgens het
retributiereglement: 530,00 euro.
Principieel kan het feestmateriaal ter beschikking gesteld worden. De beschikbaarheid van het
feestmateriaal is afhankelijk van de organisaties die de stad zelf organiseert. De aanvragers
worden tijdig op de hoogte gebracht.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Ketnet Koekenbak 19 december
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
VRT - Ketnet voor de organisatie van live uitzending Ketnet Koekenbak op de Ijzerenleen op
woensdag 19 december 2018 van 17u tot 19u, 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 nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
Inname van de fietsparkeerstrook door de SNG wagen dient tot een minimum herleidt te
worden.

Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum

opdracht

opmerking

19/12/2018

Ter beschikking stellen van
elektriciteit

19/12/2018

Verwijderen en
terugplaatsen van paaltjes
Ijzerenleen

19/12/2018

Leveren van 5 vuilnisbakken

19/12/2018

Verwijderen van 1 tot 2
paaltjes ter hoogte van
Blauwhondstraat

Zodat SNG wagen zich
kan plaatsen ter hoogte
van elektriciteitskast

Verkeerssignalisatie

19/12/2018
van 09u tot
21u

Parkeervrij maken van 4
parkeerplaatsen Ijzerenleen,
ter hoogte van huisnr. 24

Er wordt een
administratieve kost
van 25euro
aangerekend

Toerisme

19/12/2018
van 10u tot
19u30

Ter beschikking stellen van
grote vergaderzaal
Margaretha in Schepenhuis.

Wijkonderhoudsteam

Gebouwenbeheer. Invoeren interieurschoonmaak en schoonmaak van
glasramen en raamkaders van het pompgemaal.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de eenheidsprijzen voor de reguliere interieurschoonmaak en de
schoonmaak van glasramen en raamkaders van het pompgemaal alsook van de
eenheidsprijzen voor de eenmalige grondige opkuis.
Artikel 2
Het college beslist om de eerste grondige schoonmaak toe te wijzen aan de firma Atalian op
basis van de prijs. Hiervoor is voldoende budget op de raming van de eenmalige
schoonmaakkosten van 2018.
Artikel 3
Het college beslist om de opdracht voor de reguliere schoonmaak van het interieur, glasramen
en raamkaders toe te wijzen aan de firma ISS, op basis van de prijs/kwaliteit.
Deze opdracht, te financieren in 2019, kan maar effectief worden besteld na goedkeuring
budget 2019.

Gebouwenbeheer. Sanitair kinderboerderij Tivoli.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de meerprijs voor de interieurschoonmaak naar aanleiding van
de uitbreiding van het sanitaire blok in de Kinderboerderij Tivoli.
Artikel 2
Het college gaat principieel akkoord met de meerprijs per maand.
De opdracht, te financieren in 2019, kan maar effectief worden besteld na goedkeuring van het
budget 2019.

Overheidsopdrachten. Wegen- en rioleringswerken Sint-Albertuswijk te
Mechelen. Bestek 2018-OO-OD-417. Goedkeuring gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Wegen- en rioleringswerken Sint-Albertuswijk te
Mechelen” akte van het verslag van nazicht van de offertes van 21 november 2018, opgesteld
door de ontwerper, Arcadis Belgium, Posthofbrug 12 te 2600 Berchem.
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 “Wegen- en rioleringswerken Sint-Albertuswijk te Mechelen” aan
de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde THV AGBb
bvba - Brebuild NV, Hoge Mauw 460 te 2370 Arendonk.
Artikel 4
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek
met nr. 2018-OO-OD-417.

Sociaal Beleid. Vaststellen van criteria voor de beoordeling van aanvragen
bij Kind & Gezin (K&G) voor dringende opvangplaatsen.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit goedkeuring te geven aan de voorgestelde criteria in het kader van het
advies aan Kind & Gezin (K&G), bij de beoordeling van de ingediende aanvragen voor de 3
dringende opvangplaatsen die in Mechelen kunnen toegewezen worden.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Nattehofstraat 76.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de private werken die zich situeren in de Nattehofstraat 76 en
die de renovatie van een woning tot doel hebben.
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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 (om 7.00 u - stopzetting uiterlijk om 20.00 u)
 niet op zondagen, feestdagen en tijdens geplande evenementen
Er worden geen werftransporten toegelaten:
 zon- en feestdagen;
 tijdens vergunde festiviteiten. De aannemer dient er zich regelmatig van te vergewissen bij
de politie welke de vergunde activiteiten zijn.
Geplande transporten:
Minimum 10 werkdagen op voorhand dienen uitzonderlijke werftransporten gemeld te worden
aan de politie van de stad Mechelen.
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)
Wachtzone:
Gedurende de transporturen zal een wachtzone voor de vrachtwagens worden voorzien op een
locatie te bepalen in overleg met de bevoegde instanties. Hiervoor kan het Douaneplein benut
worden tot de effectieve toegelaten transporturen zijn aangebroken.
Regeling voor het laden en lossen van de transporten:
Het laden en lossen van de transporten dient te gebeuren in de werfzone. Binnen- en
buitenrijden rondom de werfzone dient te allen tijde onder begeleiding te gebeuren.
Uitzonderlijk vervoer:
De uitzonderlijk transporten dienen steeds te voldoen aan de voorwaarden vooropgesteld in
het KB 02-06-2010.
Voorwaarden bij (sloop)werken:
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:
 Het is een éénrichtingsstraat, het verkeer kan dus steeds door. Er wordt aan beide zijden
parkeerverbod geplaatst.
 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 2
cm 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 1 meter. 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
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maximaal 2 cm 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.
Artikel 4
Het college neemt er kennis van dat het signalisatieplan door de politiezone MechelenWillebroek (PZ MEWI) conform en verkeerstechnisch correct is verklaard en keurt dit goed.
Artikel 5
Het college besluit de private werf, Nattehofstraat 76, in de periode van 24/12/2018 tot
04/03/2019 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 Nattehofstraat ten laatste 5 en ten vroegste 10 kalenderdagen voor
aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het ontwerp bewonersbrief
dient voorgelegd aan de communicatiecel wegenwerken.
 voor de inname van de openbare weg voorafgaandelijk een plaatsbeschrijving opmaakt en
overmaakt aan dienst infrastructuur.
Artikel 6
Het college besluit dat:
 de vergunning voor de inrichting van de werfzone met inname openbaar domein mag
afgeleverd worden;
 de vergunning tot het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen mag afgeleverd
worden door het team signalisatie, als gemachtigde van de burgemeester.
Artikel 7
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Communicatiecel
Wegenwerken

datum

opdracht

opmerking

Nakijken bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Koning Boudewijnlaan.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist volgende werf/werken goed te keuren: 2800 Mechelen, Koning
Boudewijnlaan – N16 ter hoogte van de kilometerpunten 6.380 + 6.730 + 6.900 +7.270 +
7.630 in de periode van 17-12-2018 tot en met 21-12-2018.
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;
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 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).
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 dienen herstelwerken te worden uitgevoerd aan het wegdek van de Koning Boudewijnlaan
(tussen het rondpunt auto’s Verschueren en Brielen)
Het verkeer richting Mechelen kan steeds op de Koning Boudewijnlaan blijven rijden. Het
verkeer richting A12 wordt omgeleid via de Mechelsesteenweg.
Ter hoogte van de rotonde Gentsesteenweg <> Mechelsesteenweg (rondpunt Verschueren)
worden nadars met het verkeersbord C1 geplaatst.
De omleiding wordt steeds in de diepte aangeduid en voorsignalisatie wordt op de N16
geplaatst.
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 deze 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
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.

Bestuurlijk Beheer. VVSG vzw. Mandaatverlening extra algemene
vergadering vrijdag 21 december 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de uitnodiging van de vzw Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten (VVSG) voor de extra algemene vergadering die plaatsvindt op vrijdag 21
december 2018 in Congrescentrum Lamot te Mechelen.
Artikel 2
Het college verleent het mandaat aan volmachtdrager Marc Hendrickx of plaatsvervangend
volmachtdrager Martine De Raedemaeker om in te stemmen met het voorgelegde agendapunt
van de extra algemene vergadering van de vzw VVSG.
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Overheidsopdrachten. Europees project Triple A - Aankoop
huisenergiemonitoringsystemen. Bestek 2018-OO-DOE-439.
Goedkeuring gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Aankoop huisenergiemonitoringsystemen” akte van het
verslag van nazicht van de offertes van 10 december 2018 voor perceel 1 en perceel 2,
opgesteld door de dienst Duurzame ontwikkeling en energie in samenwerking met de dienst
Overheidsopdrachten.
Artikel 2
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3
Het college gunt de opdracht “Aankoop huisenergiemonitoringsystemen” als volgt:
 Perceel 1 (Aankoop en levering van energiemonitors, zelf te installeren door particulieren)
wordt gegund aan de firma met de economisch meest voordelige (rekening houdend met
de beste prijs-kwaliteitsverhouding) offerte, zijnde June, Lamorinièrestraat 161A - D303 te
2018 Antwerpen;
 Perceel 2 (Aankoop en levering van energiemonitors inclusief installatie bij particulieren
door erkend technicus ) wordt gegund aan de firma met de economisch meest voordelige
(rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding) offerte, zijnde June,
Lamorinièrestraat 161A - D303 te 2018 Antwerpen.
Artikel 4
Over de opties zal in een latere fase beslist worden.
Artikel 5
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek
met nr. 2018-OO-DOE-439.

Preventie en Veiligheid. Coördinatie. Aktename projectaanvraag STERKhuis
in het kader van de projectoproep Minister Geens rond oprichten
kleinschalige vormen van detentie.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de kandidatuur van het samenwerkingsverband STERKhuis (G4s
en stichting Exodus Nederland) om in Mechelen een transitiehuis te organiseren.

Beheer Openbaar Domein. Zonnestraat. Goedkeuring aangepast
stadsaandeel in de wegen-, riolerings- en omgevingswerken.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met het aangepaste stadsaandeel in de wegen, riolerings en
omgevingswerken in de Zonnestraat.
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Overheidsopdrachten. Onderhoudscontract liften in gebouwen van de groep
Mechelen. Gunning van besteknummer 2018-OO-GEBB-353.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Onderhoudscontract liften in gebouwen van de groep
Mechelen” akte van het verslag van nazicht van de offertes van 6 december 2018, opgesteld
door de ontwerper, Ingenium nv, Nieuwe Sint-Annadreef 23 te 8200 Brugge.
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 “Onderhoudscontract liften in gebouwen van de groep Mechelen”
na 18 december 2018, onder voorbehoud van goedkeuring door gemeenteraad van deze
uitgave/verbintenis in 2019, voordat er een uitvoerbaar budget 2019 is aan de economisch
meest voordelige regelmatige bieder (rekening houdend met de beste prijskwaliteitsverhouding), zijnde Coopman Liften, Mannebeekstraat 3 te 8790 Waregem, tegen de
eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
Artikel 4
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek
met nr. 2018-OO-GEBB-353.

Overheidsopdrachten. Verticaal onderhoudscontract voor het beheer, het
onderhoud, de spoedige hulpverlening en de totale waarborg op de
technische installaties van diverse gebouwen van de groep Mechelen.
Gunning van perceel 2 - stad en Sociaal Huis en aktename resultaten
perceel 1, 3, 4 en 5 van besteknummer 17123.011.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de de opdracht “Verticaal contract voor het beheer, het onderhoud,
de spoedige hulpverlening en de totale waarborg op de technische installaties van de
gebouwen Groep Mechelen” akte van het verslag van nazicht van de offertes van
10 december 2018 voor Perceel 1 (AGB Sport Actief Mechelen), Perceel 2 (Stad en Sociaal Huis
Mechelen), Perceel 3 (Brouwgebouw Lamot VZW), Perceel 4 (AGB MAC) en Perceel 5
(Zorgbedrijf Rivierenland), opgesteld door de ontwerper, Ingenium nv, Nieuwe Sint-Annadreef
23 te 8200 Brugge.
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 “Verticaal contract voor het beheer, het onderhoud, de spoedige
hulpverlening en de totale waarborg op de technische installaties van de gebouwen Groep
Mechelen”, gedeelte perceel 2 voor diverse gebouwen van de stad Mechelen en Sociaal Huis
Mechelen, na 18 december 2018, onder voorbehoud van goedkeuring door gemeenteraad van
deze uitgave/verbintenis in 2019, voordat er een uitvoerbaar budget 2019 is aan de
economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de beste prijskwaliteitsverhouding) bieder, zijnde TPF Utilities NV, Haveskerckelaan 46 te 1190 Brussel.
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Artikel 4
Het college neemt akte van het gunningsvoorstel van Ingenium voor volgende percelen en
verwijst de eigenlijke gunning van de percelen 1, 3, 4 en 5 door naar de respectievelijke
dagelijkse besturen:
 Perceel 1 (AGB Sport Actief Mechelen): Cofely Services nv, Egide Walschaertsstraat 15K te
2800 Mechelen;
 Perceel 3 (Brouwgebouw Lamot VZW): be.Maintenance NV, Humaniteitslaan 114 te 1070
Brussel (Anderlecht);
 Perceel 4 (AGB MAC): TPF Utilities NV, Haveskerckelaan 46 te 1190 Brussel;
 Perceel 5 (Zorgbedrijf Rivierenland): TPF Utilities NV, Haveskerckelaan 46 te 1190 Brussel.
Artikel 5
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek
met nr. 17123.011.
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