STAD MECHELEN
College van burgemeester en schepenen – Publicatie website
Vergadering van 15 juni 2018

Belastingen en Inningen. Belasting op het inzamelen van huishoudelijke
afvalstoffen 2018. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier betreffende
de belasting op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen – aanslagjaar 2018 - voor een
totaal bedrag van € 1.957.122,00.

Belastingen en Inningen. Belasting op het inzamelen van huishoudelijke
afvalstoffen (gemeenschappen) 2018. Vaststelling en
uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier betreffende
de belasting op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen (gemeenschappen) –
aanslagjaar 2018 voor een totaal bedrag van € 1.026,00.

Belastingen en Inningen. Belasting op tweede verblijven 2017. Vaststelling
en uitvoerbaarverklaring kohier.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het belastingkohier op tweede
verblijven – aanslagjaar 2017 - voor een totaal bedrag van 91.833,35 euro.

Toezicht Financiën. Kerkfabriek St.-Jan Baptist en Evangelist. Aktename
notulen kerkraden 5 oktober 2017 en 16 februari 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de notulen van de kerkraden van de kerkfabriek Sint-Jan Baptist
en Sint-Jan Evangelist van 5 oktober 2017 en 16 februari 2018.

Toezicht Financiën. Sociaal Huis. Aktename overzichtslijst van de
beslissingen genomen op de OCMW-raadszitting van 16 april 2018.
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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 16 april 2018.

Toezicht Financiën. Sociaal Huis. Aktename overzichtslijst van de
beslissingen genomen op de OCMW-raadszitting van 14 mei 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 14 mei 2018.

P&P - Mobiliteit. Overleg stad-Indigo. Kennisname verslag 30 mei 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van het overleg tussen Stad Mechelen en Indigo van
30.05.2018.

Brouwgebouw Lamot. Brouwgebouw Lamot vzw - Kennisname verslagen
bestuursorganen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de verslagen van het Dagelijks Bestuur van Brouwgebouw Lamot
vzw van:
 20 februari 2017
 27 maart 2017
 15 mei 2017
 19 juni 2017
 25 september 2017
Artikel 2
Het college neemt akte van de verslagen van de Raad van Bestuur van Brouwgebouw Lamot
vzw van:
 24 april 2017
 18 december 2017
Artikel 3
Het college neemt akte van de verslagen van de Algemene Vergadering van Brouwgebouw
Lamot vzw van:
 24 april 2017
 18 december 2017
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Politie - openbare orde. Vaststelling politieverordening op het wegverkeer
naar aanleiding van op- en afbouw en tijdens Maanrock 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college stelt de politieverordening naar aanleiding van de Maanrock 2018 vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van Maanrock 2018 zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing
van 20 augustus 2018 tot 29 augustus 2018, behoudens andersluidende.
Artikel 2: Verkeersmaatregelen
Artikel 2.1:
Parkeerverbod wordt tussen 20 augustus 2018 - 7.00 uur en 29 augustus 2018 - 8.00 uur
ingesteld en aangeduid door het verkeersbord E1 in volgende straat:
- Ijzerenleen .
Artikel 2.2:
Parkeerverbod wordt tussen 24 augustus 2018 - 7.00 uur en 27 augustus 2018 - 18.00 uur
ingesteld en aangeduid door het verkeersbord E1 in volgende straat:
- Schoenmarkt.
Artikel 2.3:
Parkeerverbod wordt tussen 24 augustus 2018 - 12.00 uur en 27 augustus 2018 - 2.00 uur
ingesteld en aangeduid door het verkeersbord E1 in volgende straat:
- Sint-Janstraat tussen huisnummer 10A en F. De Merodestraat.
- Leermarkt tussen huisnummer 24 en Botermarkt.
Artikel 2.4:
Parkeerverbod wordt tussen 24 augustus 2018 - 16.00 uur en 27 augustus 2018 - 3.00 uur
ingesteld en aangeduid door het verkeersbord E1 in volgende straat:
- Zoutwerf.
Artikel 2.5:
Met uitzondering van voertuigen voor dokters wordt parkeerverbod tussen 24 augustus 2018 –
14.00 uur en 27 augustus 2018 - 7.00 uur ingesteld en aangeduid door het verkeersbord E1
met onderbord “uitgezonderd dokters, rode kruis” en door het afdekken van het verkeersbord
E 9 a met onderbord “taxi” in volgende straat:
- Sint-Katelijnestraat tegenover TSM.
Artikel 2.6:
Parkeerverbod wordt tussen 24 augustus 2018 - 14.00 uur en 27 augustus 2018 - 7.00 uur
ingesteld en aangeduid door het verkeersbord E1 in volgende straat:
- Rode Kruisplein naast en achter “oude zwemdok”.
Artikel 2.7:
Volgende straat wordt tussen 24 augustus 2018 - 14.00 uur en 27 augustus 2018 - 07.00 uur
voor alle bestuurders in beide richtingen verboden:
- Rode Kruisplein naast en achter de “oude zwemdok”.
Dit wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C3.
Artikel 2.8:
Tussen 21 augustus 2018 - 7.00 uur en 24 augustus 2018 - 14.00 uur alsook tussen 27
augustus 2018 – 7.00 uur en 29 augustus 2018 – 8.00 uur worden volgende straten,
behoudens plaatselijk verkeer, bussen, taxi’s, laden en lossen, parking en fietsers voor alle
bestuurders in beide richtingen verboden en aangeduid door het verkeersbord C 3 met
onderbord “uitgezonderd taxi’s, laden en lossen, parking” met onderbord M 2 en door het
verkeersbord F 45:
- Ijzerenleen;
- Guldenstraat;
- Grootbrug.
Artikel 2.9:
Volgende straten worden tussen 21 augustus 2018 - 7.00 uur en 29 augustus 2018 – 8.00 uur
voor alle bestuurders in beide richtingen verboden:
- Grote Markt;
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- Bruul tussen Botermarkt en Grote Markt;
- Botermarkt;
- Steenweg tussen in-/uitrit parking Grote Markt en Ijzerenleen.
Dit wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C3.
Artikel 2.10:
Tussen 21 augustus 2018 - 7.00 uur en 24 augustus 2018 - 14.00 uur alsook tussen 27
augustus 2018 – 7.00 uur en 29 augustus 2018 – 8.00 uur wordt volgende straat, behoudens
plaatselijk verkeer, voor alle bestuurders in beide richtingen verboden en aangeduid door het
verkeersbord C 3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en door het verkeersbord F
45:
- F. De Merodestraat tussen Varkensstraat en Grote Markt.
Artikel 2.11:
Tussen 21 augustus 2018 - 7.00 uur en 29 augustus 2018 - 8.00 uur wordt in de Bruul op het
kruispunt met de Korte Schipstraat de verplichting opgelegd om de door pijl aangeduide
richting (rechts) te volgen, richting Korte Schipstraat, en aangeduid door het verkeersbord
D1b.
Artikel 2.12:
Opheffen van het éénrichtingsverkeer tussen 21 augustus 2018 - 7.00 uur en 25 augustus
2018 - 8.00 uur alsook tussen 27 augustus 2018 - 7.00 uur en 29 augustus 2018 - 8.00 uur
door het afdekken van de verkeersborden F 19 en C 1 en aangeduid door het verkeersbord A
39 in volgende straat:
- Bruul tussen Botermarkt en Korte Schipstraat;
- F. De Merodestraat tussen Varkensstraat en Grote Markt.
Artikel 2.13:
Opheffen van het éénrichtingsverkeer tussen 25 augustus 2018 - 8.00 uur en 27 augustus
2018 - 7.00 uur door het afdekken van de verkeersborden F 19 en C 1en aangeduid door het
verkeersbord A39 in volgende straat:
- Bruul tussen Blauwhondstraat en Korte Schipstraat.
Artikel 2.14:
Volgende straat wordt tussen 25 augustus 2018 - 8.00 uur en 27 augustus 2018 - 7.00 uur
voor alle bestuurders in beide richtingen verboden:
- Bruul tussen Botermarkt en Blauwhondstraat.
Dit wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C3.
Artikel 2.15:
Tussen 25 augustus 2018 - 8.00 uur en 27 augustus 2018 - 7.00 uur wordt volgende straat,
behoudens verkeer parking Blauwhondstraat, voor alle bestuurders in beide richtingen
verboden en aangeduid door het verkeersbord C 3 met onderbord “uitgezonderd parking
Blauwhondstraat”:
- Bruul tussen Korte Schipstraat en Blauwhondstraat.
Artikel 2.16:
Tussen 24 augustus 2018 – 14.00 uur en 27 augustus 2018 – 7.00 uur wordt in de
Blauwhondstraat met het kruispunt Bruul en ter hoogte van de parking Blauwhondstraat de
verplichting opgelegd om de door pijl aangeduide richting (rechts) te volgen richting
respectievelijk Vijfhoek, respectievelijk Bruul, en aangeduid door het verkeersbord D1b.
Artikel 2.17:
Opheffen van het verbod voor alle bestuurders in beide richtingen 24 augustus 2018 – 14.00
uur en 27 augustus 2018 – 7.00 uur door het afdekken van de verkeersborden C 3 in
volgende straat:
- Blauwhondstraat - smal gedeelte.
Artikel 2.18:
Volgende straten worden tussen 24 augustus 2018 – 14.00 uur en 27 augustus 2018 – 7.00
uur voor alle bestuurders in beide richtingen verboden:
- Blauwhondstraat tussen parking en Ijzerenleen;
- Geitestraat;
- Borzestraat;
- Schaalstraat;
- Ijzerenleen.
Dit wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C3.
Artikel 2.19:
Tussen 24 augustus 2018 - 14.00 uur en 27 augustus 2018 - 7.00 uur worden volgende
straten, behoudens plaatselijk verkeer, voor alle bestuurders in beide richtingen verboden en
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aangeduid door het verkeersbord C 3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en
door het verkeersbord F 45:
- Guldenstraat;
- Grootbrug.
Artikel 2.20:
Opheffen van het éénrichtingsverkeer tussen 24 augustus 2018 - 14.00 uur en 27 augustus
2018 - 7.00 uur door het afdekken van de verkeersborden F 19 en C 1 in volgende straat en
invoeren van het verbod voor alle bestuurders in beide richtingen ingesteld en aangeduid door
het verkeersbord C3:
- Zoutwerf tussen Guldenstraat en Maalderijstraatje.
Artikel 2.21:
Opheffen van het éénrichtingsverkeer tussen 24 augustus 2018 - 14.00 uur en 27 augustus
2018 -07.00 door het afdekken van de verkeersborden F 19 en C 1 in volgende straten en
wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord A39, alsook invoering van het verbod voor
alle bestuurders in beide richtingen, behoudens plaatselijk verkeer, en wordt aangeduid door
het verkeersbord C 3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en door het
verkeersbord F 45:
- Zoutwerf tussen ’t Plein en Maalderijstraatje;
- ‘t Plein.
Artikel 2.22:
Volgende straten worden tussen 25 augustus 2018 - 08.00 uur en 27 augustus 2018 -07.00
uur voor alle bestuurders in beide richtingen verboden:
- Befferstraat;
- Bruul tussen Blauwhondstraat en Botermarkt;
- Veemarkt tussen Befferstraat en bushalte;
- Reuzenstraat;
- Des. Boucherystraat;
- Hallestraat;
- Steenweg tussen in-/uitrij parking Grote Mark en Begijnenstraat;
- F. De Merodestraat tussen Varkensstraat en Grote Markt;
- Standonckstraat.
Dit wordt ter kennis gebracht door het verkeersbord C3.
Artikel 2.23:
Tussen 25 augustus 2018 - 8.00 uur en 27 augustus 2018 - 7.00 uur wordt volgende straat,
behoudens vergunninghouders Begijnenstraat, voor alle bestuurders in beide richtingen
verboden en aangeduid door het verkeersbord C 3 met onderbord “uitgezonderd
vergunninghouders Begijnenstraat” en door het verkeersbord F 45:
- Onder-den-Toren.
Artikel 2.24:
Tussen 25 augustus 2018 - 8.00 uur en 27 augustus 2018 - 7.00 uur wordt volgende straat,
behoudens verkeer naar de parking Blauwhondstraat, voor alle bestuurders in beide richtingen
verboden en aangeduid door het verkeersbord C 3 met onderbord “uitgezonderd parking
Blauwhondstraat”:
- Bruul tussen Korte Schipstraat en Blauwhondstraat.
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
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Politie - interventie verkeer - adviezen. Vergunning signaleren werken
Edgard Tinellaan.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed: te 2800 Mechelen aanleg aansluiting Edgard
Tinellaan met ondergrondse parking.
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);
 er wordt 1 nacht gewerkt tussen 20u en 6u;
 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;
 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 zal gewerkt worden in twee fasen:
 Fase 1:
Vanaf het kruispunt met de Van Busleydenstraat wordt naar het westen toe in beide richtingen
de linker rijstrook afgesloten.
Het verkeer kan blijven rijden op de rechter rijstrook.
Er is geen hinder voor fietsers of voetgangers.
 Fase 2:
Vanaf het kruispunt met de Frederik de Merodestraat wordt naar het westen de vest extra
muros afgesloten tot aan het kruispunt met de Sint Katelijnestraat.
Intra muros blijft enkel de rechterrijstrook vrij.
Er is geen hinder voor fietsers of voetgangers.
De voertuigen dienen een omleiding te volgen.
Deze fase wordt in de nacht van 09-08-2018 op 10-08-2018 uitgevoerd tussen 20u en 6u.
De werken zullen voldoende op voorhand worden aangekondigd door middel van
aankondigingssignalisatie.
Ter beveiliging van de actieve weggebruikers legt het college aan de uitvoerder van de werken
volgende minimale maatregelen op:
 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.
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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 enkelrichtingsfiets
dient deze 2 meter te zijn.

Voor de overige weggebruikers:
 auto’s: rechtse rijstrook, fase 2: omleiding volgen
 vrachtvervoer: rechtse rijstrook, fase 2: omleiding volgen
 openbaar vervoer: rechtse rijstrook, fase 2: omleiding volgen
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 Edgard Tinellaan, in de periode van 30-07-2018 tot
10-08-2018, 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.
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
Kleine Heide en Kapellebaan.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt volgende werf/werken goed: Kleine Heide kruispunt hoek Kappelebaan 2811
Mechelen.
Aard van de werken: kabel en sleufwerken.
Artikel 2
Het college legt aan de uitvoerder van de werken volgende maatregelen op:
De werkuren worden vastgelegd als volgt:
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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.
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;
 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 worden kabel en sleufwerken uitgevoerd op het kruispunt: Kabellebaan >< Kleine Heide.
De helft van de rijbaan wordt ingenomen.
Voor de werf wordt de snelheid afgebouwd naar 50 Km/u, ter hoogte van de werf naar 30
Km/u.
Op de Kappellebaan wordt er in het fietspad gewerkt. We laten de fietsers mee op de rijbaan
rijden. (snelheidsregime van 30 Km/u)
In de Kleine Heide blijft het fietspad (twee richtingen) berijdbaar.
Ter beveiliging van de actieve weggebruikers legt het college aan de uitvoerder van de werken
volgende minimale maatregelen op:
 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 enkelrichtingsfiets
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, Kleine Heide kruispunt hoek Kappelebaan 2811 Mechelen, in de
periode van 25-06-2018 tot 04-07-2018, 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;
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de bewoners van de betreffende straten ten laatste 10 en ten vroegste 15 kalenderdagen
voor aanvang van de werken schriftelijk inlicht i.v.m. de werken. Het ontwerp
bewonersbrief dient voorgelegd aan de communicatiecel wegenwerken.

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

Verzorgen bewonersbrieven.
Verspreiding via de geëigende kanalen.

Bevolking. Kieszaken. Verkiezing 2018 – voorbereidingen en wijzigingen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het voorbereidend werk voor de lokale en provinciale
verkiezingen van 14 oktober 2018 en de belangijkste inhoudelijke wijzigingen in het
Kiesdecreet van 8 juli 2011.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de afschaffing van de vroegere minima en maxima voor het
aantal kiezers per afdeling en gaat akkoord dat Mechelen de aanbeveling van de norm van 200
kiezers per stemcomputer hanteert.

Bevolking. Kieszaken. Verkiezing 2018 – Bestelling verbruikersgoederen
verkiezingen Smartmatic.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de kostprijs +/- 3000 euro (inclusief BTW) voor het verplicht en
noodzakelijk verbruikersmateriaal voor de verkiezing op 14 oktober 2018.

Bevolking. Kieszaken. Verkiezing 2019 – datum voor de volgende Europese,
federale, Gewest- en Gemeenschapsverkiezingen.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de Europese Raad waarbij de volgende Europese,
federale, Gewest- en Gemeenschapsverkiezingen zullen plaatsvinden op 26 mei 2019.
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Sociaal Beleid. Dialoog stad, onderwijs en deelgemeenschap. Goedkeuring
buddyproject.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de werking van het buddyproject goed.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Financiën

datum

opdracht
Verschuiven van 6400 euro van
ramingsnummer: 2018150268
(budgetsleutel:
2018/6490111/30/0880/01) naar
ramingsnummer: 2018153555
(budgetsleutel:
2018/6130090/20/0119/10)

opmerking
In budgetwijziging nr.
2/2018.

Overheidsopdrachten. Inzaaien van de afdelingen C, D, H, M, I, L, J, K, T en
FF en aangrenzende aardepaden van de begraafplaats Mechelen Gunning bestek 2018-OO-BPL-363.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Inzaaien van de afdelingen C, D, H, M, I, L, J, K, T en
FF en aangrenzende aardepaden van de begraafplaats Mechelen” akte van het verslag van
nazicht van de offertes van 31 mei 2018, opgesteld door de dienst Begraafplaatsen.
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 “Inzaaien van de afdelingen C, D, H, M, I, L, J, K, T en FF en
aangrenzende aardepaden van de begraafplaats Mechelen” aan de economisch meest
voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Estate
and landscape Management bvba, Vroonbaan 53 te 1880 Nieuwenrode.

Belastingen en Inningen. Aanpassing retributiereglement parkeren.
Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanpassing van het retributiereglement inzake parkeren, met ingang van 1 september
2018 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019.

Staf Financiën. Brandweerbijdragen: afrekening 2014 - werking 2013 verwijzing naar de gemeenteraad.
Publicatie website College van burgemeester en schepenen
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Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Advisering brandweerbijdragen 2014 – werking 2013.
Artikel 2
Het college stelt voor aan de gemeenteraad om gunstig advies uit te brengen.

Toezicht Financiën. AGB SAM. Verwijzen naar gemeenteraad voor
goedkeuring: jaarrekening 2017.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring jaarrekening 2017 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen
(AGB SAM).
 Goedkeuring aanleg bestemde gelden voor een bedrag van 31.380 euro en toekennen van
een dividend van 70.000 euro aan de stad Mechelen.

Toezicht Financiën. AGB SAM. Meerjarenplanwijziging 2014-2021/9 en
budgetwijziging 1/2018 voor goedkeuring verwijzen naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2014–2021/9 van het Autonoom Gemeentebedrijf
Sport Actief Mechelen (AGB SAM).
 Goedkeuring budgetwijziging 1/2018 van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief
Mechelen.

Toezicht Financiën. AGB Sport Actief Mechelen. Aanpassen prijssubsidies
2018. Verwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
• Goedkeuring toekenning van een prijssubsidie voor het dienstjaar 2018 aan van het
Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM) voor het verlenen van het
recht op toegang in en het gebruik maken van de stedelijke sportinfrastructuur en
machtiging aan het college van burgemeester en schepenen om de prijssubsidie aan AGB
SAM betaalbaar te stellen.
Artikel 2
De prijssubsidie wordt slechts toegekend op voorwaarde dat het AGB SAM de tarieven die zij
toepast vermindert met deze prijssubsidie.
Artikel 3
Deze prijssubsidie, geraamd op een totaalbedrag van 3.664.348 euro inclusief 6% BTW, werd
voorzien in het budget 2018.
Publicatie website College van burgemeester en schepenen
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Monumentenzorg. Gunning 'Aanstelling ontwerper Sint-Martinuskerk
Hombeek. Opmaak en opvolging restauratiedossier daken en toren Opmaak Masterplan'.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om architecten Beeck & Hermans bvba aan te stellen als ontwerper voor het
dossier ‘Aanstelling ontwerper Sint-Martinuskerk Hombeek. Opmaak en opvolging
restauratiedossier daken en toren - Opmaak Masterplan”, volgens de voorwaarden en
bepalingen vervat in het bestek 2018-OO-MZ-317 en de offerte van deze kandidaat.

Monumentenzorg. Sint–Pieter en Paulkerk. Fase 7 - Restauratie van de
schilderijenreeks "Het leven en de wonderen van Franciscus Xaverius”.
Goedkeuring bestek 2018-OO-MZ-384 en aanvraag erfgoedpremie.
Doorverwijzing bestek naar de gemeenteraad.
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 vervat in het bestek 2018-OO-MZ-384 inzake de opdracht ‘Sint–Pieter en
Paulkerk. Fase 7 - Restauratie van de schilderijenreeks "Het leven en de wonderen van
Franciscus Xaverius” ‘ met als gunningscriteria:
- conceptnota met omschrijving van de methodologie van de opdracht: 40%
- kostprijs: 40%
- logistiek en planning: 20%
Artikel 2
Het college beslist om voor de totaliteit van de werken van bestek 2018-OO-MZ-384 een
erfgoedpremie volgens bijzondere procedure aan te vragen.

Vastgoedbeleid. Goedkeuring van de overeenkomst houdende ruiling zonder
opleg tussen de stad en het Gemeenschapsonderwijs enerzijds en de
echtgenoten Makay-Prims anderzijds van perceeltjes grond gelegen
aan de Bankstraat te Mechelen/Hombeek (school De Esdoorn) Overeenkomst verwijzen naar gemeenteraad voor goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de overeenkomst houdende ruiling zonder opleg tussen de stad en het
Gemeenschapsonderwijs enerzijds en de echtgenoten Makay-Prims anderzijds van
perceeltjes grond gelegen aan de Bankstraat te Mechelen/Hombeek (basisschool “De
Esdoorn”).
Artikel 2
Het college verzoekt de gemeenteraad volmacht te willen verlenen aan de heren burgemeester
en stadssecretaris om de authentieke akte van ruiling zonder opleg te ondertekenen namens
de stad Mechelen.
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Vastgoedbeleid. Tinel. Goedkeuring akte Baskerville en verkavelingsakte,
opgemaakt door notaris E. Goovaerts met tussenkomst van notaris A.
Spaepen. Doorverwijzen naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad :
 Goedkeuring van navolgende overeenkomst/aktes inzake het stadsvernieuwingsproject
Tinel, opgemaakt door notaris Eline Goovaerts met tussenkomst van notaris A. Spaepen:
- Verkavelingsakte
- Akte van Baskerville
- Overzichtstabel : project Tinel : fase 2 – Mechelen – Quotiteiten/grondaandeel
- Verkoopsovereenkomst: wooneenheid in residentie Baskerville”
Artikel 2
Het college verzoekt de gemeenteraad volmacht te verlenen aan de heren burgemeester en
stadssecretaris om de voormelde overeenkomsten/akten te ondertekenen namens de Stad
Mechelen.

Vastgoedbeleid. Heffen - Sint-Amandusstraat 5. Goedkeuring leidraad tot
vervreemding van de pastorij. Doorverwijzing naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de “Biedingsleidraad : vervreemding van de pastorij Sint-Amandusstraat 5 te
Heffen” principieel goed.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring ‘Biedingsleidraad : vervreemding van de pastorij Sint-Amandusstraat 5 te
Heffen’.
Artikel 3
Het college vaardigt de schepenen Greet Geypen en Katleen Den Roover af als lid van de
beoordelingscommissie.
Artikel 4
Het college geeft opdracht aan de afdeling Marketing & Communicatie om een persbericht over
deze marktbevraging op te stellen.

Vastgoedbeleid. Project Sint-Katelijnestraat aan OVAM-site.
Parkeerplaatsen. Overeenkomst voor goedkeuring verwijzen naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
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Goedkeuring overeenkomst tussen de stad enerzijds en Allaer en Verelst anderzijds
aangaande het tijdelijk gebruik van een perceel stadsgrond aan de Sint-Katelijnestraat/
Kanunnik De Deckerstraat.

De belangrijkste bepalingen zijn:
 De Stad verleent aan Allaer en Verelst een tijdelijk gebruiksrecht met daaraan gekoppeld
een toegangsrecht over de parking van de OVAM-site, op volgende percelen stadsgrond:
- Stad Mechelen, 1ste afdeling, sectie A, perceel 758/G groot 110,8 m² – in groen
gearceerd aangeduid op het plan dd. 02.02.2018.
- Stad Mechelen, 1ste afdeling, sectie A, 41,4 m² van perceel 724/Z – in blauw aangeduid
op het plan dd. 02.02.2018.
 Vergoeding: € 60,50/staanplaats/maand (inclusief BTW) + € 60,50/maand voor het
gebruik van het perceel dat als buitenruimte zal worden ingericht.
 Het toegangsrecht kan niet beschouwd worden als de vestiging van een erfdienstbaarheid
recht van overgang.
 Het gebruiks- en toegangsrecht nemen een einde wanneer de vliet wordt opengelegd en/of
de OVAM-site worden ontwikkeld.
 Bij beëindiging van het gebruiksrecht dienen Allaer en Verelst te voorzien in
parkeerplaatsen overeenkomstig hoofdstuk 5 van de stedenbouwkundige verordening,
echter rekening houdende met de collegebeslissing van 25.11.2016 met engagementen
naar de buurt toe inzake parkeren (voorafgaandelijke uiteenzetting in het contract).
 Allaer en Verelst dienen het gebruiks- en toegangsrecht op te laten nemen in de
verkoopaktes van de op te richten woonentiteiten.
 Allaer en Verelst blijven hoofdelijk gehouden aan de bepalingen van de overeenkomst.
 Na het openleggen van de vliet wordt aan de aanpalende eigenaars ofwel gebruiksrecht,
ofwel voorkooprecht gegeven van het resterend perceel stadsgrond. De stad moet echter
steeds toegang hebben om onderhoudswerken aan de vliet te kunnen uitvoeren.

Jeugd. Goedkeuring openingsweekend Transit M op 28 en 29 september
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat principieel akkoord dat er een openingsweekend wordt georganiseerd op de
vernieuwde jongerenzone Transit M op 28 en 29 september 2018 en geeft akkoord om
bovenstaand voorstel van programmatie verder uit te werken.
Artikel 2
Het college vaardigt alle collegeleden af om de opening bij te wonen op vrijdag 28 september
2018.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de Jeugddienst om het programma verder vorm te geven.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten aan:
DIENST
OPDRACHT
Wijkonderhoudsteam -Reinigen van het
evenemententerrein na
afloop van het evenement
-Leveren en ophalen van 20
evenementenvuilbakken
- reinigen en ledigen van de
evenementenvuilbakken
-Plaatsen en ophalen van
een vuilniscontainer
Publicatie website College van burgemeester en schepenen
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DATUM UITVOERING

OPMERKINGE
N

zaterdag 29 september 2018
voor 11u00
en zondagvoormiddag 27 mei
2018
leveren materiaal:
vrijdagvoormiddag 28
september 2018.
Reinigen vuilbakken:
zaterdag 29 september
2018 voor 11u00
14

Uitvoeringsdiensten -Ondersteuning bij de
opbouw en afbraak van het
evenement.
-Zorgen voor
aansluitingen van twee WCwagens (elektriciteit en
water) op de zone.

Marketing
en communicatie
Financiën
Jeugd

vrijdag 28 en zaterdag 29
september

In onderling
overleg

-Leveren
van nadarafsluitingen +
HERAS-hekken met zwarte
doek (concrete aantallen
worden nog doorgegeven)
-Leveren van tafels (concrete
aantallen worden nog
doorgegeven)
-Leveren van stoelen
(concrete aantallen worden
nog doorgegeven)
- Voorzien en plaatsen van
werfkasten voor
elektriciteitsaansluitingen
waar nodig.
- Voorzien van voldoende
verlengkabels (concrete
aantallen worden nog
doorgegeven)
- samenwerking voor
Juni - september 2018
communicatieplan
-klaarleggen van het
voorschot

September 2018

- Praktische
September 2018
uitvoering (inplanting
pleinen, podiumprogramma,
…) nog voor te leggen aan
het college.
- Overmaken en overlopen
van alle inplantingsplannen
met Brandweer en dienst
openbare orde.

Artikel 5
Het college gaat akkoord dat er geen onttrekking aan het openbaar domein moet zijn.

Jeugd. Transit M. Goedkeuring verlichting skatepark Douaneplein.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord met de offerte van Eandis voor het plaatsen van een aparte meter
met schakelaar en 3 verlichtingspunten om het skatepark Douaneplein te verlichten voor een
totaalprijs van 9.489,12 euro, te voorzien op de budgetten van departement Integraal
Stedelijk Beleid.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan departement Integraal Stedelijk Beleid om de werken voor
verlichting van het skatepark Douaneplein verder uit te voeren.
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Staf Financiën. Overeenkomst gebruiksrecht NMBS-parkings. Doorverwijzing
ter goedkeuring naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de intentie van B-parking om de nieuwe ondergrondse parking
Station Mechelen te openen op maandag 3 september 2018.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Intrekking gemeenteraadsbesluit van 26 april 2011 – punt 10 houdende goedkeuring
overeenkomst met de NMBS-Holding over het verlenen van een gebruiksrecht op hun
parkings aan het station Mechelen en het station Nekkerspoel en goedkeuring bijakte aan
de concessieovereenkomst met Vincipark over parkeren in de nabijheid van de
spoorwegstations en het blauwe -zone parkeren.
 Goedkeuring overeenkomst tussen NMBS en B-parking enerzijds en stad Mechelen
anderzijds met verlening van een gebruiksrecht voor de parking Nekkerspoel &
Postzegelbrug van de NMBS te Mechelen.
 Goedkeuring addendum aan de concessieovereenkomst tussen de stad Mechelen en NV
Indigo Infra Belgium m.b.t. ‘Concessie parkeerbeheer op de openbare weg in de stad
Mechelen’, goedgekeurd door de gemeenteraad op 30.03.2006.

Natuur- en Groenontwikkeling. Parkendag 1 juli 2018- terugkoppeling
Programma. Opdracht tot actief betrekken Rommy Rombouts.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan het programma van de Parkendag op 1 juli 2018 zoals
beschreven in het ‘Programma Parkendag’.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Uitvoeringsdiensten

1 juli 2018

Plaatsen en wegnemen Beach
vlaggen op de verschillende
locaties

Uitvoeringsdiensten

1 juli 2018

Opstellen 3 tentjes (1 Rik
Wouterstuin, 1 Volkstuin
Galgenberg, 1 buurtpark
binnengebied Kalverenstraat)

Aan de ingangen van de
deelnemende locaties en
op aanwijzen van dienst
Natuur- en
Groenontwikkeling
Op aanwijzen van dienst
Natuur- en
Groenontwikkeling

Uitvoeringsdiensten

1 juli 2018

Verplaatsen van 1 tentje van
Parkpop naar Dodoenstuin in
de Kruidtuin

Uitvoeringsdiensten

Voor 1 juli
2018

Onderhoud van tuinen en
parken die onder toezicht en
beheer vallen van het
wijkonderhoudsteam

Dienst Natuur- en
Groenontwikkeling

Voor 1 juli
2018

Onderhoud van de tuinen en
parken door externen -die
buiten het beheer vallen van
het wijkonderhoudsteam
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Andere betrokken
diensten

Bieden ondersteuning op basis
van de gemaakte afspraken
tijdens de overlegmomenten

Dienst Natuur- en
Groenontwikkeling

coördinatie Parkendag

Dienst Natuur- en

Mascotte Rommy Rombouts
actief betrekken bij de
parkendag

Groenontwikkeling
Mechelen
Kinderstad
Afdeling Marketing
& Communicatie

Natuur- en Groenontwikkeling. Buurtpark binnengebied Kalverenstraat:
opening op 1 juli 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college beslist om het nieuwe buurtpark de naam ‘Park Kalverenstraat’ te geven.
Artikel 2
Het college beslist infoborden te voorzien aan de ingangen van het buurtpark, met bijhorende
korte toelichting over het park, de richtlijnen voor gebruik en de vermelding van de
openingsuren.
Artikel 3
Het college vaardigt in principe alle collegeleden af voor de opening van het buurtpark op
zondag 1 juli 2018 om 13u.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Interne
Dienstverlening en
Protocol

1 juli
2018

Officiële opening om 13ureceptie organiseren

afspraken maken met de
uitvoeringsdiensten voor:
*openen/sluiten
evenementenkast
*leveren/
aansluiten/ophalen van
voldoende frigo’s en de
nodige verlengkabels
*leveren/plaatsen/ophalen
van partytafels

Dienst Marketing
en Communicatie

Voor 1 juli
2018

Opmaak en plaatsen
infobord(en)

Reeds 1 infobord thv de
Grote Nieuwedijkstraat

Dienst Marketing
en Communicatie

Ten
laatste 19
juni 2018

Communicatie ‘opening’

opmaak uitnodiging

Preventie en
Veiligheid

1 juli
2018

Openen en sluiten poort vanaf
de officiële opening
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Toezicht
gemeenschapswachten
Bussen van de uitnodigingen
door gemeenschapswachten
* openen/sluiten
evenementenkast
* ophalen micro met
versterker bij de uitleendienst
van de jeugddienst/leveren
en aansluiten
*leveren/plaatsen/ophalen
van partytafels
* leveren/ aansluiten/ophalen
van voldoende frigo’s en de
nodige verlengkabels
* leveren/plaatsen/ophalen
van een tentje (op aanduiden
van dienst Natuur- en
Groenontwikkeling)

Uitvoeringsdiensten

1 juli
2018

uitvoeringsdiensten

Voor 1 juli
2018

Het ledigen van de
vuilnisbakken en opruimen
van zwerfvuil + opnemen in
de planning

Dienst Natuur- en
Groenontwikkeling

Voor 1 juli
2018

De locatie voor het plaatsen
van het tentje doorgeven (op
plan) aan de
uitvoeringsdiensten

Dienst Natuur- en
Groenontwikkeling

Voor 1 juli
2018

Reserveren van een micro en
versterker bij de uitleendienst
van de Jeugddienst

Dienst Natuur- en
Groenontwikkeling

Voor 1 juli
2018

Het onderhoud laten
uitvoeren

Verdere afspraken maken
met dienst Interne
Dienstverlening en
Protocol

Aansluiting micro en
versterker door de
uitvoeringsdiensten

door de aannemer (tijdens
waarborgperiode)

Personeel. Eedaflegging algemeen directeur, financieel directeur en adjunctalgemeendirecteur. Verwijzing naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgende agendapunten naar de gemeenteraad:
 Eedaflegging dhr. Erik Laga als algemeen directeur met ingang van 1 augustus 2018.
 Eedaflegging Dhr. Henri Schaerlaecken als financieel directeur met ingang van 1 augustus
2018.
 Eedaflegging Dhr. Jan Bal als adjunct-algemeendirecteur met ingang van 1 augustus 2018.
Waarbij onder volgende bewoordingen volgende eed wordt afgelegd in handen van de
voorzitter: “Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen”.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de personeelsdienst de betrokkenen hiertoe schriftelijk uit te
nodigen.
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Mondiaal Beleid. Mondiale Raad. Aktename Verslag Algemene Vergadering
15 mei 2018 en kennisname advies Mondiale raad en besluit terug
storting budget projectsubsidies.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de Algemene Vergadering van de Mondiale Raad
van 15 mei 2018.
Artikel 2
Het college neemt akte van het advies van de Mondiale Raad aangaande het bedrag van
2.566,00 € dat door Mondibel vzw zal terug gestort worden aan de stad Mechelen.
Artikel 3
Het college besluit het bedrag van 2.566,00 € dat zal worden teruggestort door Mondibel vzw
toe te voegen aan de voorziene kredieten voor ‘projecten in de wereld’ 2018. Dit gebeurt via
een interne kredietaanpassing.

Mondiaal Beleid. Toekenning geldsommen inzake het wedstrijdreglement
‘Mechelen Mondiaal Kwaliteitsonderwijs 2018-2019' en het verwijzen
van deze eindbeslissing naar de gemeenteraad voor bekrachtiging.
Besluit:
Artikel 1
Het college kent de subsidie inzake het wedstrijdreglement ‘Mechelen Mondiaal
Kwaliteitsonderwijs en vorming voor iedereen 2018-2019’ toe aan de organisatie ‘Plan
International België’ voor een bedrag van 33.194,00 euro en de organisatie ‘Collectief Kanaga
vzw’ voor een bedrag van 33.194,00 euro.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Bekrachtiging van de eindbeslissing van het college inzake de toekenning van de subsidie
in kader van het wedstrijdreglement 'Mechelen Mondiaal Kwaliteitsonderwijs en vorming
voor iedereen 2018-2019'.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Mondiaal Beleid

Na vergadering
Mondiale Raad op
20 juni 2018

De aktename door de Mondiale
Raad van het advies van de jury
nog toevoegen aan het dossier.

Financiële dienst

Na bekrachtiging
Gemeenteraad,
vanaf januari 2019

Uitbetaling geldsom aan de
winnende projecten.

Marketing en
communicatie

Na bekrachtiging
Gemeenteraad

Samen met de consulent
mondiaal beleid en de winnende
organisaties de projecten bekend
maken in Mechelen, via
verschillende kanalen.
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P&P - Mobiliteit. Autodelen. Cambio. Goedkeuring bijkomende uitbreidingen
2018. Opdracht tot organiseren overleg met Cambio over haalbaarheid
andere locaties.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord om bijkomend volgende voorbehouden plaatsen voor cambioautodelen te reserveren op de bestaande standplaatsen:
 Mechelen Station +1
 Antwerpsepoort + 1
 Brusselpoort + 1
 St Janskerkhof + 1
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
Dienst

Opdracht

Opmerking

Marketing &
Communicatie

Bewonersbrief opstellen & bedelen voor
bewoners Brusselpoort en St.-Janskerkhof
intra-muros.
Voorbehouden parkeerplaatsen voorzien van Pbord en onderbord ‘autodelen’ en groene kader

Op afroep van Team
mobiliteit

Verkeersignalisatie

Op afroep van Team
mobiliteit

Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de dienst Mobiliteit om een overleg te organiseren met Cambio,
teneinde de haalbaarheid van andere locaties te onderzoeken: Muizen, Heffen, Leest, Walem,
Battel.

P&P - Publieke Ruimte. Voorstel tot eenduidige materiaal- en kleurkeuzes
met betrekking tot de fietsinfrastructuur in Mechelen, passend binnen
de beeldkwaliteit.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van de nota “Voorstel tot eenduidige materiaal- en kleurkeuzes met
betrekking tot de fietsinfrastructuur in Mechelen, passend binnen de beeldkwaliteit”.
Artikel 2
Het college keurt deze nota goed als standaarddocument voor de fietsinfrastructuur in
Mechelen.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de Afdeling Projecten & Planning om samen met de dienst
Beheer Openbaar Domein en de nutsmaatschappijen een plan van aanpak uit te werken zodat
de kwaliteit van fietspaden ook op lange termijn gegarandeerd kan worden.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Rommelmarkt Kattestraat 9
september 2018.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Kattestraat de toelating wordt verleend om een rommelmarkt/ garageverkoop te
organiseren op 9 september 2018 van 09u tot 15u, mits aan volgende voorwaarden wordt
voldaan:
 de toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten;
 waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten);
 de geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...);
 de omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator;
 de nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken;
 algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005;
 conform het goedgekeurde kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 mag de maximale
geluidsnorm niet meer dan 85 dB(A) bedragen;
 algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005;
 een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden;
 er moet een vuilbak voorzien wordt voor het eventuele restafval. Na de activiteit dient de
openbare weg en het voetpad proper gemaakt te worden (art 25 van de ABP);
 algemene bestuurlijke politieverordening van 16 december 2014;
 de organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen;
 het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden;
 de bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst;
 de wet op de ambulante handel dient nageleefd te worden;
 particulieren mogen enkel goederen verkopen die hen toebehoren. Deze goederen werden
niet aangekocht, gefabriceerd of geproduceerd om te verkopen.
Artikel 2
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op 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;
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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

9/9/2018
van 09u
tot 15u

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van Kattestraat en
Tantelaarstraat

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 rommelmarkt met kinderanimatie in de Kattestraat, die doorgaat op 9
september 2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van de rommelmarkt met kinderanimatie in de Kattestraat, die
doorgaat op 9 september 2018, in Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing
op 9 september 2018, behoudens andersluidende.
Artikel 2: KATTESTRAAT
-Het parkeren is verboden tussen het kruispunt met de Oude Bankstraat en het kruispunt met
de Houtestraat op zondag 9 september 2018, tussen 09u00 en 15u00, 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 op zondag 9 september
2018, tussen 09u00 en 15u00. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden
C3.
Artikel 3: TANTELAARSTRAAT
-Het parkeren is verboden tussen het kruispunt met de Oude Bankstraat en het kruispunt met
de Houtestraat op zondag 9 september 2018, tussen 09u00 en 15u00, 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 op zondag 9 september
2018, tussen 09u00 en 15u00. Dit wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden
C3.
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. BurenBBQ Vaartdijk 4 augustus
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Residentie Zuidpoort de toelating wordt verleend om een BurenBBQ te organiseren op 4
augustus 2018 van 16u tot 02u, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
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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.
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 een barbecue, mits aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
 de bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd;
 een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten;
 nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen aanwezig te zijn. In de nabijheid moet
steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen
niet onbeheerd worden gelaten;
 algemene voorschriften met betrekking tot het opstellen van een barbecue, kooktoestellen
en frituren op de openbare weg of openbaar domein vastgesteld door het college in
vergadering van 2 februari 2005;
 algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

4/8/2018
16u tot
5/8/2018
02u

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van Vaartdijk t.h.v.
Stationsstraat tot
aan het kruispunt
met de Willem
Geetsstraat

Publicatie website College van burgemeester en schepenen
15 juni 2018

opmerking


Er wordt een administratiekost
van 25 euro aangerekend
(verkeersmateriaal + vervoer is
gratis voor straatfeesten).
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Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het straatfeest op de Vaartdijk, dat doorgaat op 4 augustus 2018, vast als
volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het straatfeest Vaartdijk, dat doorgaat op 4 augustus 2018, in
Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing behoudens andersluidende.
Artikel 2: Vaartdijk
-Het parkeren is verboden tussen het kruispunt met de Willem Geetsstraat en het kruispunt
met de Stationsstraat van 4 augustus 2018 om 16u00 tot 5 augustus 2018 om 02u00, 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 tussen het kruispunt met de Willem Geetsstraat en het kruispunt
met de Stationsstraat, voor alle bestuurders in beide richtingen, van 4 augustus 2018 om
16u00 tot 5 augustus 2018 om 02u00. 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:
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. Straatfeest Emiel Engelsstraat 30
juni 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Emiel Engelsstraat de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op
zaterdag 30 juni 2018 van 10u tot 24u, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 De toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 Waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 De geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 De omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
 Algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005.
 Conform het goedgekeurde kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 mag de maximale
geluidsnorm niet meer dan 85 dB(A) bedragen.
 Algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005.
 Een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden.
 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.
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De organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen.
Het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden.
De bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.
De aanvragers dienen erover te waken dat interventies van hulpdiensten steeds kunnen
uitgevoerd worden. Obstakels dienen steeds verwijderd te kunnen worden zodat de
voertuigen kunnen passeren in de E. Engelsstraat.

Artikel 2
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas, 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 3
Het college geeft toelating tot het plaatsen van vuurkorven, mits aan volgende voorwaarden
wordt voldaan:
 de bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd;
 een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten;
 nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen aanwezig te zijn. In de nabijheid moet
steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen
niet onbeheerd worden gelaten;
 algemene voorschriften met betrekking tot het opstellen van een barbecue, kooktoestellen
en frituren op de openbare weg of openbaar domein vastgesteld door het college in
vergadering van 2 februari 2005;
 algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Team Verkeerssignalisatie

datum

opdracht

30/6/2018
van 10u
tot 24u

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van Emiel
Engelsstraat
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Artikel 5
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het straatfeest in de Emiel Engelsstraat, dat doorgaat op 30 juni 2018, vast als
volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het straatfeest in de Emiel Engelsstraat, dat doorgaat op 30 juni
2018 in Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 30 juni 2018, behoudens
andersluidende.
Artikel 2: Emiel Engelsstraat
-Het parkeren is verboden tussen het kruispunt met de Baron Coppenslaan en het jaagpad
langs de Nete, op 30 juni 2018 tussen 10u00 en 24u00, 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 Baron Coppenslaan en het jaagpad langs de Nete, op 30 juni 2018 tussen 10u00 en 24u00.
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:
Afschrift van huidige politieverordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Buurtfeest Lindestraat 30 juni
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester waarbij aan de bewoners van
de Lindestraat de toelating wordt verleend om een straatfeest te organiseren op zaterdag 30
juni 2018 van 15u tot 24u, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 de toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten;
 waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten);
 de geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...);
 de omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator;
 de nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken;
 algemene voorschriften met betrekking tot de organisatie van een evenement, vastgesteld
door het college van burgemeester en schepen in vergadering van 26 januari 2005;
 conform het goedgekeurde kader geluidsnormen college dd. 24.02.2017 mag de maximale
geluidsnorm niet meer dan 85 dB(A) bedragen;
 algemene voorschriften met betrekking tot de (brand)veiligheid bij het opstellen van tenten
vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 2 februari
2005;
 een plan van opstelling moet één week voor de activiteit aan de brandweer bezorgd
worden;
 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;
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de organisatoren dienen vooraf de bewoners per brief in kennis te stellen van de parkeeren verkeersbeperkingen in beide straten (de Lindestraat wordt ‘doodlopend’ voor het
verkeer vanuit de richting Wilgenstraat en Beukstraat). Alle woningen in de Lindestraat
tussen het kruispunt Lindestraat/Goudenregenstraat in de richting van de Abeelstraat zijn
niet meer te bereiken met auto’s gedurende de afsluiting van de straat;
het verkeersmateriaal dient door de organisatoren zelf geplaatst en na afloop van de
manifestatie aan de kant gezet te worden;
de bijzondere aandacht wordt er op gevestigd dat op de rijbaan steeds een vrije doorgang
van ten minste 4 meter voor de grotere voertuigen van de hulpdiensten moet gevrijwaard
blijven en er geen vaste, niet verplaatsbare installaties in de doorgang worden geplaatst.

Artikel 2
Het college geeft toelating tot het plaatsen van een barbebcue, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 de bepalingen in “Richtlijnen kampvuur” worden nageleefd;
 een barbecue en vuurkorf is zo op te stellen dat ze niet kunnen worden omgestoten;
 nabij barbecue en open vuren dienen blusmiddelen aanwezig te zijn. In de nabijheid moet
steeds iemand aanwezig zijn die kan ingrijpen bij enig gevaar; niet gedoofde vuren mogen
niet onbeheerd worden gelaten;
 algemene voorschriften met betrekking tot het opstellen van een barbecue, kooktoestellen
en frituren op de openbare weg of openbaar domein vastgesteld door het college in
vergadering van 2 februari 2005;
 algemeen dienen de nodige maatregelen te worden getroffen om:
- het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.
Artikel 3
Het college geeft een toelating om bewegwijzering op te hangen in de (straatnaam/ locatie),
mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 deze mag geplaatst worden vanaf 28/6/2018 en dient terug verwijderd te worden tegen
uiterlijk 2/7/2018;
 de wegwijzers mogen geenszins:
- de vorm van publiciteit aannemen;
- groter zijn dan: 0,5 meter x 0,2 meter;
- vastgemaakt worden aan verkeerstekens, -lichten, of verlichtingspalen.
 voor het aanbrengen van tijdelijke wegwijzers langs de gewestwegen moet toelating
worden gevraagd aan de wegbeheerder, zijnde de Vlaamse Overheid - Agentschap
Infrastructuur - Wegen en Verkeer Antwerpen - Rijksweg 26 - 2870 Puurs.
Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Team Verkeerssignalisatie

30/6/2018
van 14u
tot 24u

Parkeer- en
verkeersvrij maken
van Lindestraat

Wijkonderhoudsteam

30/6/2018

Ter beschikking
stellen van 5
vuilnisbakken

opmerking


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

Artikel 5
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het buurtfeest in de Lindestraat, dat doorgaat op 30 juni 2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het buurtfeest in de Lindestraat, dat doorgaat op 30 juni 2018, in
Mechelen zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 30 juni 2018, behoudens
andersluidende.
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Artikel 2: LINDESTRAAT
-Het parkeren is verboden tussen huisnummer 60 en huisnummer 45, op 30 juni 2018 tussen
14u00 en 24u00 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 op 30 juni 2018 tussen
14u00 en 24u00, vanaf het huisnummer 60 tot de Abeelstraat. Dit wordt ter kennis gebracht
door middel van verbodsborden C3.
Artikel 3: GOUDEN REGENSTRAAT
-Het parkeren is verboden tussen huisnummer 41 en het kruispunt met de Lindestraat
(volledig pleintje), op 30 juni 2018 tussen 14u00 en 24u00 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 op 30 juni 2018 tussen
14u00 en 24u00, vanaf het huisnummer 41 tot aan het kruispunt met de Lindestraat. Dit
wordt ter kennis gebracht door middel van verbodsborden C3.
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.

Cultuurcentrum. Plaatsen kunstwerk Dan Graham op de Schuttersvest.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat er mee akkoord om het kunstwerk ‘Performance pavillion for a catholic city’
van kunstenaar Dan Graham over te brengen naar de nieuwe locatie Schuttersvest, ter hoogte
van huisnummer 50 op de middenberm, rekening houdende met de opmerkingen van de
betreffende diensten.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Overwerken 4 juli 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Rawberry Group voor de organisatie van OVERWERKEN op de grindparking op woensdag 4 juli
2018 van 17u tot 23u, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 de toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten;
 waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten);
 de geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...);
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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;
gezien het evenement onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoeker), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden, ten laatste 4 weken voor het evenement. De organisator
voldeed reeds aan deze verplichting.

Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 250,00 euro.
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college staat geen verhoging op de geluidsnorm toe op 4/7/2018 van 17u tot 23u. De
muziek mag maar achtergrondmuziek zijn.
Artikel 4
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Roeland Tordoir 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 5
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op 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 6
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Wijkonderhoudsteam

datum
4/7/2018

opdracht

opmerking

Ter beschikking stellen van
15 vuilnisbakken
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mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Apérotime 21 september 2018.
Beslissing om de rijbaan naast het plein Veemarkt niet verkeersvrij te
maken. Verwijzing politieverordening inzake openbare orde, rust en
veiligheid naar gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Hap Events bvba voor de organisatie van Aperotime op de Veemarkt op vrijdag 21 september
2018 van 17u tot 24u, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 De rijbaan naast het plein Veemarkt mag niet verkeersvrij gemaakt worden.
 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
 Gezien het evenement onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoeker), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden, ten laatste op 20/8/2018.
 De organisator dient zelf te zorgen voor de beveiliging van het terrein en dient hiervoor te
werken met een erkende bewakingsfirma. Voor de bewaking dient de organisator te
voorzien in 4 erkende bewakingsagenten.
Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 800,00 euro.
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op
21/9/2018 van 17u tot 24u conform goedgekeurd kader college dd. 24.02.2017, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers
 Bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator
 In geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie.
 Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes.
 Meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.
Artikel 4
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Jan Moons 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.
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Artikel 5
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 6
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

Wijkonderhoudsteam

datum

opdracht

opmerking

21/9/2018

Ter beschikkings stellen van
elektriciteit

Gelieve per
aansluitpunt(elektriciteit)
het vermogen door te
geven dat nodig is

21/9/2018

Ter beschikking stellen van
water

21/9/2018

Verwijderen van de paaltjes
aan de Varkensstraat met
kruispunt Veemarkt.

21/9/2018

Ter beschikking stellen van
15 vuilnisbakken

Artikel 7
Het college neemt akte van de beslissing van de burgemeester om voor de organisatie van
Apérotime op 21 september 2018 het plein Veemarkt (niet de rijbaan) te onttrekken aan
openbaar domein, zodat een erkende bewakingsfirma kan ingeschakeld worden.
Artikel 8
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling politieverordening inzake openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van
“Apérotime” op 21 september 2018 en de onttrekking van het plein Veemarkt aan het
openbaar domein;
mits de rijbaan naast het plein Veemarkt niet opgenomen wordt in de politieverordening.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Aper'eau 3 augustus 2018.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Rawberry Group voor de organisatie van Aper’eau op privéterrein van Intervest
(Schaliënhoevedreef) op vrijdag 3 augustus 2018 van 17u tot 23u30, mits aan volgende
voorwaarden wordt voldaan:
 de toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten;
 waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten);
 de geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...);
 de omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator;
 de nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken;
 gezien het evenement onder de categorie grootschalig valt (+500 bezoekers), moet het
PRIMA-dossier ingevuld worden, ten laatste 4 weken voor het evenement. De organisator
voldeed reeds aan deze voorwaarde;
 gezien de activiteit op privaat terrein doorgaat dient de organisator zelf voor bewaking te
voorzien. Er dienen 4 erkende bewakingsagenten voorzien te worden.
Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op
3/8/2018 van 17u tot 23u30 conform goedgekeurd kader college dd. 24.02.2017, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan:
 geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers;
 bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator;
 in geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie;
 het gratis ter beschikking stellen van oordopjes;
 meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.
Artikel 3
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Roeland Tordoir 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 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.
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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 volgende opdrachten:
dienst
Wijkonderhoudsteam

datum
3/8/2018

opdracht

opmerking

Ter beschikking stellen van
20 vuilnisbakken

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Taiko Peace project 21 september
2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Wadaiko Gin No Piyoko voor de organisatie van Taiko Peace Project op de Grote Markt op 21
september 2018, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 het tijdstip waarop deze flashmob kan doorgaan, is afhankelijk van de geplande
huwelijken. Dit zal verder met de organisator afgestemd worden;
 de toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten;
 waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten);
 de geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...);
 de omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator;
 de nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken;
 de aanvragers dienen rekening te houden met het autoluwe karakter van de Grote Markt.
Indien voertuigen het gebied zouden binnenrijden (bv om te lossen of te laden) voor 11u
dan dienen de nummerplaten van de voertuigen door de aanvragers geregistreerd te
worden bij het parkeerbedrijf INDIGO. De voertuigen dienen nadien verplaatst te worden
en reglementair geparkeerd te worden.
Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 0,00 euro – niet commerciële
activiteit.
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Lunar Free Open Air 8 juli 2018.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Lunar voor de organisatie van Lunar Free Open Air naast Hangar S op zondag 8 juli 2018 van
13u tot 23u, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 de toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten.
 waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten).
 de geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...)
 de omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator.
 de nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken
 de activiteit dient beperkt te blijven tot de terreinen van Transit M.
 een degelijk grondplan dient opgestuurd te worden en dit ten laatste een week voor het
evenement.
 de organisator dient rekening te houden met volgende artikels van de ABP:
- Artikel 148: Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het
strafwetboek (art. 561,1° SWB) of met een administratieve geldboete van maximum
350 euro zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust
van de inwoners kan worden verstoord en dit tussen 22 u en 06 u.
- Artikel 149: Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan
noodzakelijk door geluid gehinderd worden. Elk gerucht of rumoer bij dag is verboden,
wanneer het zonder noodzaak wordt veroorzaakt, wanneer het te wijten is aan een
gebrek aan voorzorg en wanneer het van aard is de rust van de inwoners te verstoren
en de veroorzaker hierop attent werd gemaakt.
Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 25,00 euro.
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
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,…);
 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;
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-

het ingrijpen van de brandweer preventief te vergemakkelijken.

Artikel 4
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Jeugd

8/7/2018

Ter beschikking stellen van
De Club

Wijkonderhoudsteam

8/7/2018

Ter beschikking stellen van
10 vuilnisbakken

opmerking
Huurprijs: 25,0 euro

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Q Caravan 25 juni 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Medialaan Qmusic om halte te houden met de Q Caravan op de Ijzerenleen op 25 juni 2018
met een radiouitzending van 16u tot 19u, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 de toegangsweg tot het evenement moet ten alle tijden worden vrijgehouden (min. 4m
breedte) voor voertuigen van de hulpdiensten;
 waterwinpunten mogen niet gehinderd worden door obstakels (geparkeerde voertuigen of
tenten);
 de geldende voorschriften voor tenten worden gerespecteerd (nooduitgangen, signalisatie,
veiligheidsverlichting, pictogrammen, brandveiligheid, attesten, enz...);
 de omliggende ondernemers en bewoners worden door de organisatoren ten laatste 14
dagen voor het evenement, schriftelijk op de hoogte gebracht van het evenement en de
mogelijke hinder. In deze communicatie staan de contactgegevens van de organisator;
 de nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
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 – return voor de
visibiliteit.
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Uitvoeringsdiensten

25/6/2018

Ter beschikking stellen van
elektriciteit

25/6/2018

Verwijderen en terugplaatsen
van paaltjes Ijzerenleen

25/6/2018

Afzetten fonteintjes
Ijzerenleen

Openbaar Domein

opdracht

opmerking

Artikel 4
Het college vaardigt burgemeester Bart Somers af om aanwezig te zijn bij de start van de
uitzending (25 juni 2018 om 16u).

Preventie en Veiligheid. Goedkeuring afsluiten speelpleinen door jongeren.
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Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de afsluiting van de vermelde speelpleinen door de jongeren van de buurt
goed.
Artikel 2
Het college geeft opdracht aan de afdeling Financiën om € 2.000 van de budgetsleutel
2018/6130290/60/0490/02, met ramingsnummer 2018150424, over te zetten naar
budgetsleutel 2018/6130370/60/0490/02, met ramingsnummer 2018172418.

ICT. Gunning aankoop van 31 access points voor WIFI Predikherenklooster.
Besluit:
Artikel 1
Het college besluit de aankoop van 31 extra access points voor draadloos netwerk in het
Predikherenklooster toe te wijzen aan Cipal, Cipalstraat 1 te 2440 Geel.
Artikel 2
Het college besluit een jaarlijks onderhoudscontract af te sluiten bij Cipal voor deze 31 access
points voor de jaarlijkse prijs van 1.704,36 euro inclusief btw.

Overheidsopdrachten. Implementatie en onderhoud van een monitoring
systeem voor het bewaken van de ICT-infrastructuur en -services.
Bestek 2018-OO-ICY-313. Gunning.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt inzake de opdracht “Implementatie en onderhoud van een monitoring
systeem voor het bewaken van de ICT-infrastructuur en -services” akte van het verslag van
nazicht van de offertes van 5 juni 2018, opgesteld door ICT 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 “Implementatie en onderhoud van een monitoring systeem voor
het bewaken van de ICT-infrastructuur en -services” aan de enige bieder zijnde BA N.V.,
Vaartdijk 3 bus 501 te 3018 Wijgmaal.

Marketing en Communicatie. Water Resilient Cities - Openleggen Binnendijle
- Inhuldiging Zandpoortvest op 13 juli 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt organisatie van de opening van Zandpoortvest op 13 juli 2018 tussen 15-18u
goed.
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Artikel 2
Het college vaardigt het voltallig college af voor de opening.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

Interne
Dienstverlening en
Protocol

13/07/2018

Verzorgen receptie en
voorzien van dranken

Team Zaalverhuur

13/07/2018

Leveren nodig materiaal
voor receptie op
Zandpoortvest (ijskast, tafel
voor dranken, dranken, 10
statafels, schotelvod,
handdoeken)

13/07/2018,
vanaf 18u

Ophalen en terugbrengen
materiaal aan Zandpoortvest

13/07/2018

Plaatsen werfkast aan
Zandpoortvest indien nodig.

Transport en
Evenementen

Marketing en
Communicatie

opmerking

Verder af te spreken
met Interne
Dienstverlening &
Protocol en Marketing
& Communicatie

Normaal werkt
definitieve
elektriciteitskast
tegen dan. Marketing
& Communicatie
maakt tijdig een
afspraak.

Uitnodigen genodigden
Praktische afspraken maken
met partners
Uitnodigen pers in
samenspraak met betrokken
kabinetten

Marketing en Communicatie. Europese projecten: Water Resilient Cities.
Aktename verslag stuurgroep, adviesavond & organisatie
participatietraject.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de verslagen van de stuurgroep ‘Water Resilient Cities’ op
29/05/2018 en algemene adviesavond op 31/05/2018.
Artikel 2
Het college keurt de organisatie van het participatietraject in het najaar van 2018 en het
voorjaar 2019 goed: 3 workshops en terugkoppelen van het ondersteuningspakket aan alle
eigenaars.
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de afdeling Marketing en Communicatie om een
communicatiebureau aan te stellen voor de begeleiding van workshops 1 en 3 (deel 1 en 2).
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Beheer Openbaar Domein. Vaststellen gunningswijze van de
hydronautstudie Mechelen-Noord, in het kader van de
samenwerkingsovereenkomst met Aquafin. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststellen van wijze van gunnen volgens onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking van de hydronautstudie opwaarts pompstation Vrouwvliet (MechelenNoord), in het kader van de samenwerkingsovereenkomst met Aquafin.

Gebouwen. Hof van Busleyden fase I. Eindafrekening ontwerpers.
Besluit:
Artikel 1
Het college hecht goedkeuring aan de eindafrekening van de erelonen voor het dossier
verbouwing museum Hof van Busleyden fase I.

Overheidsopdrachten. Verwijzing naar de gemeenteraad voor goedkeuring
van de voorwaarden en de wijze van gunnen inzake de opdracht
"Raamovereenkomst keuringen voor de groep Mechelen voor 4 jaar" bestek 2018-OO-GEBB-337.
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 2018-OO-GEBB-337 inzake de opdracht
“Raamovereenkomst keuringen voor de groep Mechelen voor periode van 4 jaar”, met als
gunningscriteria:
- Prijs: 50 punten
- Tijdig keuren / herkeuren van de installaties: 20 punten
- Planning: 15 punten
- Online tool: 15 punten
Artikel 2
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees
niveau.
Artikel 3
Stad Mechelen wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van Sociaal Huis
Mechelen, Zorgbedrijf Rivierenland en AGB MAC bij de gunning van de opdracht op te treden.
Artikel 4
In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur
mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.

Sociaal Beleid. Gezondheid. Beslissing vernieuwing label Hartveilige
Gemeente. Verwijzing naar gemeenteraad.
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Besluit:
Artikel 1
Het college besluit tot een nieuwe overeenkomst 2018 – 2020 met het Rode Kruis afdeling
Mechelen-Bonheiden – dit voor twee jaar vanaf ondertekenen- voor het label ‘Hartveilige stad’
tot het promoten en bekostigen van opleidingen reanimeren en defibrilleren intern (personeel)
en extern (bevolking).
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring nieuwe samenwerkingsovereenkomst “Hartveilige stad” tussen Stad Mechelen
en het Rode Kruis afdeling Mechelen-Bonheiden, voor een periode van 2 jaar met ingang
vanaf ondertekening van de overeenkomst.

Sociale zaken. Samenwerking Jeugdzorg Emmaüs / Cachet: beslissing tot de
volgende stap.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van het Vast Bureau van 28 mei 2018 inzake het
opstarten van gemeenschapswonen voor tienermoeders in samenwerking met BZW De Aanzet,
het CKG en 38 Volt in het appartement boven 38 Volt in de Caputsteenstraat.
Artikel 2
Het college geeft een gebruiksrecht aan het Sociaal Huis voor de aanwending van het
appartement boven 38 Volt als co-housing voor alleenstaande tienermama’s.

Strategie en Ontwikkeling. Goedkeuring project 'Samen Sporten' tijdens de
zomervakantie 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt het project ‘Samen Sporten’ tijdens de zomerperiode 2018 goed.

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

Staf Financiën. Opname leningen op lange termijn. Verwijzing naar
gemeenteraad.
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Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Vaststelling van de voorwaarden en de bepalingen met betrekking tot het aangaan van
langlopende leningen voor de financieringsbehoefte van de stad voor een totaal bedrag van
33.052.000 euro.
Artikel 2
De brief ‘Opvragen offertes’ en het ‘Typecontract’ worden gericht aan de financiële instellingen
die in het verleden deelnamen aan gunningsprocedures leningen (Argenta, Belfius, BNP Paribas
Fortis, ING en KBC) en aan iedere andere instelling die meldt interesse te hebben om deel te
nemen aan de procedure.

Bouwdienst. 2018 0110. Schijfstraat. Infrastructuur Woonwijk De Schijf.
Voorwaardelijk gunstig advies en doorverwijzing van de zaak van de
wegen naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en bij het
voorstel van voorwaarden en lasten, en brengt bijgevolg een voorafgaand voorwaardelijk
gunstig advies uit over de aanvraag, ingediend door mevrouw Yvette Dierckx (Woonpunt
Mechelen) voor het aanleggen van nieuwe wegenis op een terrein met als adres Schijfstraat
(woonwijk ‘De Schijf’) te 2800 Mechelen en met als kadastrale omschrijving afdeling 2, sectie
B, nummers 312R4, 357A3, 357A5, 357B3, 357C3, 357D3, 357E3, 357F3, 357G3, 357H3,
357K3, 357L3, 357M3, 357N3, 357P3, 357R3, 357S3, 357T3, 357V2, 357V3, 357W2, 357W3,
357W4, 357X2, 357X3, 357X4, 357Y2, 357Y3, 357Y4, 357Z2, 357Z4, 361A3, 361B3, 361C3,
361Z2, 362D4, 362F4, 362G4 en 362S3.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de zaak van de wegen en de vaststelling van het rooilijn- en
innemingsplan voor het aanleggen van nieuwe wegenis op een terrein met als adres
Schijfstraat (woonwijk ‘De Schijf’) te 2800 Mechelen, in toepassing van artikel 31 van het
omgevingsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de
omgevingsvergunning.

Bouwdienst. 2018 0167. Winketkaai. Aanleggen fietspad. Voorwaardelijk
gunstig advies en doorverwijzing van de zaak van de wegen naar de
gemeenteraad. Opdracht tot toevoegen heraanplantingsplan bomen
aan het dossier.
Besluit:
Artikel 1
Het college sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en bij het
voorstel van voorwaarden, en brengt bijgevolg een voorafgaand voorwaardelijk gunstig advies
uit over de aanvraag, ingediend door de stad Mechelen voor het aanleggen van een
tweerichtingsfietspad tussen het jaagpad en de Winketkaai te 2800 Mechelen en met als
kadastrale omschrijving afdeling 4, sectie F, nummers 17/2B en 27B.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
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Goedkeuring van de zaak van de wegen voor het aanleggen van een tweerichtingsfietspad
tussen het jaagpad en de Winketkaai te 2800 Mechelen, in toepassing van artikel 31 van
het omgevingsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van de
omgevingsvergunning.

Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de Bouwdienst het concreet heraanplantingsplan bomen na
voorafgaandelijke goedkeuring van de dienst Natuur- en Groenontwikkeling toe te voegen aan
het dossier.

Bouwdienst. 2018 0167. Brusselsesteenweg. Aanleggen fietspad.
Voorwaardelijk gunstig advies en doorverwijzing van de zaak van de
wegen naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en bij het
voorstel van voorwaarden, en brengt bijgevolg een voorafgaand voorwaardelijk gunstig advies
uit over de aanvraag, ingediend door de stad Mechelen voor het aanleggen van een
tweerichtingsfietspad tussen de Brusselsesteenweg en Geerdegem-Schonenberg te 2800
Mechelen en met als kadastrale omschrijving afdeling 3, sectie E, nummers 178L, 178G3 en
178T.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de zaak van de wegen voor het aanleggen van een tweerichtingsfietspad
tussen de Brusselsesteenweg en Geerdegem-Schonenberg te 2800 Mechelen, in toepassing
van artikel 31 van het omgevingsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van
het decreet van de omgevingsvergunning.

Bouwdienst. 2018 0170. Rietstraat. Aanleggen fietspad. Voorwaardelijk
gunstig advies en doorverwijzing van de zaak van de wegen naar de
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en bij het
voorstel van voorwaarden, en brengt bijgevolg een voorafgaand voorwaardelijk gunstig advies
uit over de aanvraag, ingediend door de stad Mechelen voor het aanleggen van een
tweerichtingsfietspad tussen de Rietstraat en de Geerdegemstraat te 2800 Mechelen en met
als kadastrale omschrijving afdeling 3, sectie E, nummers 525N, 517P, 525M, 518P3, 518R3,
518S3, 517S, 517N, 525L, 525P, 518M3.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de zaak van de wegen voor het aanleggen van een tweerichtingsfietspad
tussen de Rietstraat en de Geerdegemstraat te 2800 Mechelen, in toepassing van artikel 31
van het omgevingsdecreet en artikel 47 van het besluit tot uitvoering van het decreet van
de omgevingsvergunning.

Publicatie website College van burgemeester en schepenen
15 juni 2018

41

Bouwdienst. 2018 0169. Vrouwvlietroute. Aanleggen fietspad.
Voorwaardelijk gunstig advies en doorverwijzing van de zaak van de
wegen naar de gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college sluit zich aan bij het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en bij het
voorstel van voorwaarden, en brengt bijgevolg een voorafgaand voorwaardelijk gunstig advies
uit over de aanvraag, ingediend door de stad Mechelen voor het aanleggen van de
fietsoversteekplaatsen in de Liersesteenweg, de Ziekebeemdenstraat en de Grote
Nieuwedijkstraat, alsook voor de aanleg van een tweerichtingsfietspad tussen de Zonnestraat
en de Vrouwvlietroute te 2800 Mechelen en met als kadastrale omschrijving afdeling 2, secties
B en C, nummers 395S, 84L, 83R,82B, 84M, 111A, 111B, 112X, 41X, 238G11, 238 E10,
238F11, 238H11, 238F10, 34H.
Artikel 2
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de zaak van de wegen voor het aanleggen van de fietsoversteekplaatsen
in de Liersesteenweg, de Ziekebeemdenstraat en de Grote Nieuwedijkstraat, alsook voor de
aanleg van een tweerichtingsfietspad tussen de Zonnestraat en de Vrouwvlietroute te 2800
Mechelen, in toepassing van artikel 31 van het omgevingsdecreet en artikel 47 van het
besluit tot uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.

Vastgoedbeleid. Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving van
een schenking bij testament aan de stad Mechelen. Verwijzing naar
gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Aanvaarding, onder voorrecht van boedelbeschrijving, van een schenking bij testament aan
de stad Mechelen van de ganse nalatenschap van wijlen de heer Guy Peeters.
Artikel 2
Het college besluit notaris Spaepen aan te stellen om alle administratieve formaliteiten inzake
deze schenking aan te vragen/in te dienen.

Vastgoedbeleid. Stadswaarborg aan de nv YRKV Mechelen. Goedkeuring van
de verkoop door de stad Mechelen aan de nv YRKV Mechelen van de
onverdeelde helft (1/2) volle eigendom van het stadioncomplex “K.V.
Mechelen” met oefenveld en parking gelegen Kleine Nieuwedijkstraat
53 te Mechelen en aanpassing van de bestaande erfpachtakte
ingevolge de gewijzigde eigendomsverhoudingen. Verwijzen naar
gemeenteraad voor goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
 Goedkeuring van de verkoop door de stad Mechelen aan de nv YRKV Mechelen van de
onverdeelde helft (1/2) volle eigendom van het stadioncomplex “K.V. Mechelen” met
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oefenveld en parking gelegen Kleine Nieuwedijkstraat 53 te Mechelen en aanpassing van de
bestaande erfpachtakte ingevolge de gewijzigde eigendomsverhoudingen;
mits in de verkoopsovereenkomst op te nemen dat de stad zich akkoord verklaart dat alle
rechten en plichten van de aankoop/verkoop door de YRKVM NV (huidig KV) kunnen
overgedragen worden aan een 100% dochtervennootschap.
Artikel 2
Het college verzoekt de gemeenteraad volmacht te willen verlenen aan de heren burgemeester
en stadssecretaris om:
 de authentieke akte van verkoop en aanpassing van het erfpachtrecht te ondertekenen
namens de stad Mechelen;
 de hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting inschrijving van ambtswege te
nemen bij de overschrijving van de desbetreffende akte en dit voor het ontvangen bedrag
van de koopprijs.
 de hypotheekbewaarder te verzoeken bij de overschrijving van de akte een ambtshalve
hypotheek te nemen voor het op dat moment nog niet betaalde aandeel van de koopprijs.

Jeugd. Goedkeuring speelstraten 2018, met inbegrip van Van Hoeystraat.
Besluit:
Artikel 1
Het college gaat akkoord dat in volgende straten een speelstraat wordt georganiseerd:
Straat

Wijk

Kalverenstraat

Nekkerspoel

Neerweg

Battel

Struikheidestraat

Muizen

Acaciastraat

Tervuursesteenweg

Pareipoelstraat

Mechelen Zuid

Landweg

Battel

Moestuinstraat

Centrum

Vanaf de hoek
met de
Dennenstraat tot
de hoek Sint
Jozefstraat
Vanaf
huisnummer 67
tot aan de hoek
met de
Veldenstraat
Vanaf de kruising
Landweg
/Ankerstraat tot
aan aansluiting
Audegemvaart
Volledige straat

Vennecourtlaan

Muizen

Volledige straat
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Welk deel van
de straat
Vanaf
huisnummer 19
tot einde van de
straat
Vanaf
huisnummer 32
tot en met
huisnummer 60
Vanaf
huisnummer 5 tot
huisnummer 16 B

Periode
Van 30 juli
en met 19
augustus
2018
Van 30 juli
en met 3
augustus
2018
Van 30 juli
met 5
augustus
2018
Van 30 juli
en met 12
augustus
2018

Uur
tot

Van 13
uur tot
20 uur

tot

Van 14
uur tot
17 uur

tot

Van 13
uur tot
18 uur

tot

Van 13
uur tot
20 uur

Van 18 juli tot
en met 14
augustus
2018

Van
11u30
tot 20
uur

Van 23 juli tot
en met 15
augustus
2018

Van 10
uur tot
20 uur

Van 18 juli tot
en met 14
augustus
2018
Van 1 juli tot

Van 13
uur tot
20 uur
Van 10
43

Wolverbosstraat

Battel

Volledige straat

Dwergenstraat

Mechelen Noord

Hele straat

Guldendal

Mechelen zuid

Tussen de
Goudleerstraat en
de Belgradestraat

Toekomststraat

Muizen

Van huisnummer
34 tot en met
huisnummer 58

Barbelgemstraat

Mechelen Zuid

Volledige straat

Kruisveldstraat

Tervuursesteenweg

Hoek
KruisveldstraatDahliastraat tot
hoek
KruisveldstraatLeliestraat

Warmoessstraat

Nekkerspoel

Volledige straat
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en met 14 juli
2018 (optie
2)
Van 23 juli tot
en met 5
augustus
2018 en van
13 augustus
tot en met 19
augustus
2018 en van
27 augustus
tot en met 2
september
2018
Van 1 juli tot
en met 14 juli
2018 en van
13 augustus
tot en met 26
augustus
2018
Van 18 juli tot
en met 31 juli
2018 en van
13 augustus
tot en met 26
augustus
2018
Op 30 juni, 1
juli, 14 juli,
15 juli, 28
juli, 29 juli
2018 en van
6 augustus
tot en met 12
augustus en
van 20
augustus tot
en met 26
augustus
2018
Van 30 juni
tot en met 15
juli 2018 en
van 17
augustus tot
en met 31
augustus
2018
Van 1 juli tot
en met 15 juli
2018
En van 4
augustus tot
en met 19
augustus
2018
Van 09 juli tot
en met 20 juli

uur tot
20 uur
Van 13
uur tot
20 uur

Van 09
uur tot
20 uur

Van 13
uur tot
20 uur

Van 14
uur tot
20 uur

Van 14
uur tot
20 uur

Van 13
uur tot
20 uur

Van 10
uur tot
44

Schotten Bosserstraat

Battel

Volledige straat

Stuivenbergbaan

Battel

Vanaf
huisnummer 220
tot en met 238

Nicolaas van der
Vekenstraat

Tervuursesteenweg

Volledige straat

Tolhuisstraat

Battel

Volledige straat

Cederstraat

Tervuursesteenweg

Volledige straat

Aspergeveld/Pastinaakhof/
Aardpeerhof

Nekkerspoel

Volledige straat

Stenenmolenstraat

Tervuursesteenweg

Tussen
Acaciastraat en
Pijnboomstraat

Dijkstraat

Mechelen Zuid

Vanaf de kruising
met de Sint-JanBerchmanssstraat
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2018 en van
20 augustus
tot en met 31
augustus
2018
Van 14 juli tot
en met 29 juli
2018 en van
4 augustus
tot en met 19
augustus
2018
Van 16 juli tot
en met 12
augustus
2018
Van 1
augustus tot
en met 15
augustus
2018
Van 11
augustus tot
en met 31
augustus
2018

20 uur

Van 25
augustus
2018 tot en
met 2
september
2018
Van 2 juli tot
en met 8 juli
2018 en van
27 augustus
tot en met 2
september
2018
Op 30 juli, 1
augustus, 3
augustus, 13
augustus, 15
augustus en
17 augustus
2018
Van 17 juli tot
en met 19 juli
2018,van 24
juli tot en met
26 juli, 31
juli, 16
augustus, van
21 augustus
tot en met
donderdag 23
augustus, van
28 augustus
tot en met 30

Van 13
uur tot
20 uur

Van 11
uur tot
20 uur

Van 13
uur tot
20 uur
Van 10
uur tot
20 uur

Van
09u30
tot
20u45

Van 13
uur tot
20 uur

Van 13
uur tot
20 uur

Van 14
uur tot
17u30

45

augustus
2018 (nog
verder te
onderzoeken)
Artikel 2
Het college kiest er voor om wel degelijk een speelstraat te realiseren in de Van Hoeystraat en
beslist dat De Lijn niet langs de Sint-Janstraat kan rijden:
Straat
Wijk
Welk deel van
Periode
Uur
de straat
Van Hoeystraat
Centrum
Net na de
Van 17
Van 13
ondergrondse
augustus tot
uur tot
parking van het
en met 31
20 uur
zorghotel
augustus 2018
Artikel 3
Het college geeft opdracht aan het team Verkeerssignalisatie om de vervangende
verkeersborden te voorzien en te plaatsen voor de Kalverenstraat, Toekomststraat en
Guldendal na plaatsbezoek.
Artikel 4
Het college neemt akte van het besluit van de stadssecretaris, na gunstig advies van de
financieel beheerder, om een bedrag van 700 euro toe te kennen om de speelkoffers voor de
speelstraten aan te vullen, en geeft opdracht:
DIENST
OPDRACHT
DATUM
OPMERKING
UITVOERING
Financiën Volgend voorschot aan dienst Jeugd ter
beschikking stellen: 700 euro

P&P - Mobiliteit. Parkeergeleidingssysteem. Toewijzen onderhoudscontract.
Besluit:
Artikel 1
Het college wijst het “Onderhoudscontract Parkeergeleidingssysteem” toe aan Vialis Belgium
NV, Rupelweg 5 te 2850 Boom.
Artikel 2
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Opdracht

Financiën

Budget betreffende het beheer opnemen in
meerjarenplanning via budgetwijziging nr.
2/2018.

Mobiliteit

Overleggen plannen met uitvoeringsdiensten,
openbaar domein en financiën voor overdracht
van het contractbeheer.

Opmerking

Aanpassen overeenkomst met de
parkeeruitbaters.

Economie. Handelsadviesraad - Kennisname verslag 16 mei 2018 en van de
actiepunten.
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Besluit:
Artikel 1
Het college neemt kennis van het verslag van de Handelsadviesraad van 16 mei 2018.
Artikel 2
Het college neemt kennis van de actiepunten
diensten:
 Opmerkingen Handelsadviesraad omtrent
 Opmerkingen Handelsadviesraad omtrent
 Opmerkingen Handelsadviesraad omtrent
tot schoolstraat.
 Opmerkingen Handelsadviesraad omtrent

die reeds werden doorgegeven aan de betrokken
openbare plaspunten in de binnenstad.
omtrent ophaling IVAREM.
het irichten van de Louizastraat en Groenstraat
de Ursulinen.

Artikel 3
Het college geeft opdracht aan de dienst Economie het aspect van de het openstellen van de
toiletten of alternatieven verder te onderzoeken in overleg met de Handelsadviesraad.

Strategie en Ontwikkeling. Kermissen 2018. Uitwerking prikkelarm
kermismoment op donderdag 28 juni 2018 tussen 13 en 15 uur.
Besluit:
Artikel 1
Het college keurt de organisatie van het prikkelarm moment op de zomerkermis goed en geeft
opdracht om 3 jetons per kind/senior te voorzien.
Artikel 2
Het college neemt kennis van het prikkelarm moment dat op 28 juni 2018 tussen 13u en 15u
doorgaat tijdens de zomerkermis.
Artikel 3
Het college keurt de financiële bijdrage van de diverse stadsdiensten goed.
Artikel 4
Het college beslist om in budgetwijziging nr. 2/2018 ramingsnummer 2018172297 van
Strategie & Ontwikkeling - Mechelen Kinderstad terug aan te vullen.
Artikel 5
Het college bevestigt de afvaardiging van schepen M. Hendrickx op 28 juni 2018 om 14:00 uur
om dit prikkelarm moment in de kijker te zetten.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Zomerbar KUUB 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Cultuurcafé KUUB voor de organisatie van een zomerbar op het Cultuurplein van 22/6/2018
t.e.m. 22/7/2018, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan:
 Programma op 5/7/2018 kan, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
- Installaties aan zijkant van Cultuurcentrum dienen verwijderd te worden.
- Podium dient verwijderd te worden
 Programma op 21/7/2018 kan niet toegelaten worden en de installaties dienen aangepast
te worden:
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- Podium, banken e.d. dienen verwijderd te worden
- Bar, grasperk en petanque mogen blijven liggen.
Programma op 30/6/2018 kan niet starten voor 30/6/2018, omwille van een
huwelijksreceptie.
Tijdens de Zomerbar zijn er tussen 22 juni en 4 juli 2018 vier evenementen die gelijktijdig
plaatsvinden in H. Geesthuis en –kapel, nl. op 22, 26, 30 juni en 4 juli 2018. De
organisatoren van De Kuub dienen erover te waken de overlast voor die gebruikers tot een
minimum te beperken.
Te respecteren openingsuren zijn:
- Dinsdag t.e.m. vrijdag – van 17u tot 23u
- Zaterdag en zondag – van 12u tot 24u
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.
Op maandag gaan steeds de Beiaardconcerten door op het Cultuurplein. Cultuurcafé KUUB
dient met hen in overleg te gaan en te zorgen voor een schriftelijke akkoord op welke wijze
de installaties op maandag op het plein dienen te staan.
Er moet ruimte blijven om te laden en lossen achteraan het plein en ook aan de achterkant
van De Garage.
Niets bevestigen aan het gebouw van het cultuurcentrum.
Bij niet gebruik plein en na de activiteit moet er direct opgeruimd worden.
Wanneer zeer veel bezoekers verwacht worden dient de organisator te voorzien in
bijkomende sanitaire voorziening.
De organisator dient eveneens rekening te houden met de artikelen 148, 149 en 157 van
de Algemene Bestuurlijk Politieverordening.
- Artikel 148. Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het
strafwetboek (art. 561,1° SWB) of met een administratieve geldboete van maximum
350 euro zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust
van de inwoners kan worden verstoord en dit tussen 22 u en 06 u.
- Artikel 149. Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan
noodzakelijk door geluid gehinderd worden. Elk gerucht of rumoer bij dag is verboden,
wanneer het zonder noodzaak wordt veroorzaakt, wanneer het te wijten is aan een
gebrek aan voorzorg en wanneer het van aard is de rust van de inwoners te verstoren
en de veroorzaker hierop attent werd gemaakt.
- Artikel 157. Het is verboden in openbare drankgelegenheden muziek te maken van 24
tot 10 uur. Tijdens de weekeinden – van vrijdagavond tot maandagmorgen – geldt het
verbod van 3 tot 10 uur. De burgemeester kan hierop bij algemene of individuele
maatregel uitzonderingen bepalen

Artikel 2
Het college beslist volgens de toepassing van het retributiereglement inname openbaar domein
bij evenementen dat er een kostprijs wordt aangerekend van: 2.500,00 euro.
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Jasper Meysmans 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
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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 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 5
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

Uitvoeringsdiensten

21/7/2018

opdracht
Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen:

opmerking
Huurprijs: 119 euro

12 nadars
Ter beschikking stellen van
elektriciteit

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Belgunique 21 juli 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Belgunique, in samenwerking met mmMechelen Feest voor de organisatie van Belgunique op
het Cultuurplein op zaterdag 21 juli 2018 van 10u 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.
 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.
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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 – samenwerking met
mmMechelen Feest.
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 Sofie Smolders 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 volgende opdrachten:
dienst
Uitvoeringsdiensten

datum
21/7/2018

opdracht
Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen:

opmerking
Huurprijs: gratis

30 grote tafels

Wijkonderhoudsteam

21/7/2018

Ter beschikking stellen van
elektriciteit

21/7/2018

Ter beschikking stellen van
10 vuilnisbakken

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Promotieviering Racing Mechelen
23 juni 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de beslissing van burgemeester om een toelating te geven aan
Racing Mechelen voor de organisatie van een promotieviering op de terreinen van Racing
Mechelen op 23/6/2018 van 13u30 tot 24/6/2018 03u, 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
18/6/2018 bedeeld te worden in de opgegeven straten.
 De nodige maatregelen worden genomen om te alarmeren en veilige evacuatie mogelijk te
maken.
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Artikel 2
Het college staat een verhoging op de geluidsnorm toe tot max. 90 dB(A), Laeq 15 min op
23/6/2018 van 16u tot 22u conform goedgekeurd kader geluidsnormen college dd.
24.02.2017, mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 Geen publiek toegelaten dichter dan 1 meter bij de luidsprekers
 Bij een verleende verhoging dient de organisator de omwonenden tijdig schriftelijk te
verwittigen met gegevens over de activiteit, de verleende verhoging met uren en normen,
contactgegevens van de organisator
 In geval van overlast of klachten van omwonenden kan de lokale politie steeds strengere
voorwaarden opleggen en de organisator dient zich te houden aan de richtlijnen van de
lokale politie.
 Het gratis ter beschikking stellen van oordopjes.
 Meten van het geluidsniveau en visuele indicatie geluidsniveau.
Artikel 3
Het college kent een tapvergunning voor sterke drank toe aan Arnout Geys op basis van het
blanco moraliteitsattest, mits aan volgende voorwaarden voldaan wordt:
 de verkoop mag niet zorgen voor overlast of klachten van omwonenden
 de verkoop is verboden aan minderjarigen
 de verkoop mag niet gebeuren aan personen die kennelijk dronken zijn
 de aanvrager ziet er op toe dat de andere personen die eventueel drank zouden schenken
eveneens in het bezit zijn van een blanco moraliteitsattest.
Artikel 4
Het college geeft toelating tot het plaatsen van eetkramen op gas en 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 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.

mmMechelen Feest. Evenementen 2018. Schoolfeest GO! BS De Spiegel 23
juni 2018.
Besluit:
Artikel 1
Het college neemt akte van de organisatie het schoolfeest van GO! BS De Spiegel op zaterdag
23 juni 2018 van 11u30 tot 22u en geeft toelating tot het inrichten van een fiestenstalling op
Ten Moortele in Leest, 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.

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
school.
Het huishoudelijk reglement voor inname van het openbaar domein bij evenementen wordt
toegepast.
Artikel 3
Het college geeft volgende opdrachten:
dienst

datum

opdracht

opmerking

Uitvoeringsdiensten

23/6/2018

Leveren en ophalen van de
gevraagde materialen: 20
nadars

Huurprijs: 70 euro

Verkeerssignalisatie

23/6/2018
van 07u
tot 22u

Parkeer- en verkeersvrij
maken van Ten Moortele (2x
5 parkeervakken)

Er wordt een
administratieve kost van
25euro aangerekend

Artikel 4
Het college stelt de tijdelijke politieverordening op het wegverkeer, naar aanleiding van de
organisatie van het schoolfeest in BS De Spiegel, dat doorgaat op 23 juni 2018, vast als volgt:
Artikel 1: Omschrijving:
Ingevolge de organisatie van het schoolfeest in BS De Spiegel, dat doorgaat op 23 juni 2018 in
Mechelen, zijn hierna vermelde bepalingen van toepassing op 23 juni 2018, behoudens
andersluidende.
Artikel 2: TEN MOORTELE
Het parkeren is verboden op 10 haakse parkeerplaatsen van de parking die gelegen is
tegenover het huisnummer 1, op 23 juni 2018 tussen 07u00 en 22u00. 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:
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. Implementatie en onderhoud van een centraal
beveiligingssysteem voor het bewaken van de ICT-infrastructuur en services. Verwijzing van bestek 2018-OO-ICT-388 en wijze van gunnen
naar gemeenteraad voor goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
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Vaststelling van de wijze van gunnen volgens de Openbare procedure, aan de voorwaarden
en bepalingen van het bijzonder bestek met nr. 2018-OO-ICT-388 inzake de opdracht
“Implementatie en onderhoud van een centraal beveiligingssysteem voor het bewaken van
de ICT-infrastructuur en -services” met als gunningscriteria:
- 1: Prijs: 50 punten
- 2: Aangeboden functionaliteit: 30 punten
- 3: Gebruiksvriendelijkheid: 10 punten
- 4: Inrichting opleiding en onderhoud implementatie: 10 punten

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

Overheidsopdrachten. Verticaal onderhoudscontract voor de groep Mechelen
voor 10 jaar. Verwijzing van bestek 2018-OO-GEBB-336 en
gunningswijze "openbare procedure" voor goedkeuring naar de
gemeenteraad.
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-GEBB-336 inzake de opdracht
“Verticaal onderhoudscontract gebouwen voor de groep Mechelen”, met als
gunningscriteria:
- Prijs: 50 punten
- Casestudy van praktisch voorval : 25 punten
- Beschrijving van de organisatie van het onderhoud (preventief en predictief, correctief,
modificatief, totale waarborg) specifiek voor dit project: 15 punten
- Duurzaamheid: 5 punten
- Veiligheid: 5 punten
Artikel 2
Stad Mechelen wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van Sociaal Huis
Mechelen, Zorgbedrijf Rivierenland, AGB MAC, AGB Sport Actief Mechelen en Brouwgebouw
Lamot vzw bij de gunning van de opdracht op te treden.
Artikel 3
In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur
mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen.
Artikel 4
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees
niveau.

Staf Financiën. Verkoop site Zwartzustersvest aan Zorgbedrijf Rivierenland.
Vrijwaring tegenover Sint-Katelijne-Waver. Doorsturing ter
goedkeuring naar Gemeenteraad.
Besluit:
Artikel 1
Het college verwijst volgend agendapunt naar de gemeenteraad:
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Goedkeuring ‘Engagementsverklaring in het kader van artn. 4.1 en 4.2 van de
overeenkomst tussen de stad Mechelen en het Zorgbedrijf Rivierenland inzake de verkoop
van het gebouw, met aanhorigheden, op en met grond, gelegen te 2800 Mechelen,
Zwartzustervest 47’.

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

Uitvoeringsdiensten. Extra reinigingsbeurt omgeving afvalrecipiënten.
Besluit:
Artikel 1
Het college geeft opdracht aan de Uitvoeringsdiensten het openbaar domein in de omgeving
van afvalrecipiënten in het winkelcentrum een extra reinigingsbeurt te geven.
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